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1648می  7 - قصۀ اول  

  الیاس دریادل 

  

 هاي باروتبا انفجار بشکهکه ممکن بود  کشتی در آتش فرورفته و«
هاي رشه دوید. سکهسوي زندان زیر عاش تکه تکه بشود. الیاس بهتوپخانه

کرده بودند  آوريجمعحریصانه که دزدان دریائی  هائیالماس طال و خرده
  کردند. زیر پایش مثل برگهاي پائیزي خش خش صدا می

؛ صالحه، معشوقۀ زیباي عرب و همدم آشفتهو دل پس از جستجوئی نگران
شد، پیدا کرد. اش را، که داشت از دود آتش خفه میهزار و یک شب تنهائی



 

صالحه را برید و او را آزاد کرد و بافت زر دستبندهايطناب تند با خنجرش 
جز دوست کاري بهدر این دنیا هیچ در آغوشش گرفت و گفت: صالحه! 

  داشتن تو بلد نیستم!

الیاس گرفت، اي که آتش، توپخانه کشتی را در بر میدر آخرین لحظه
ی ایقی که از کشتقپریدند و با شنا خود را بهدریا  سويدریادل و صالحه به

  رساندند و با پارو زدن از کشتی سوخته دور شدند.  انده بودباقی م

که دزدان را گردنبندها و دستبندهائی  ،نگرانی و عجلهدلصالحه، با 
  ،دریائی براي زنجیر کردن دل او، به دست و گردنش آویزان کرده بودند

 سوزانند؛پوست تنش را می ئی؛ گومسموممانند اشیائی داغ و خطرناك و 
  انداخت. کند و در دریا مییکی یکی می

زد که کرد و زور میزد، گردنبندها را پاره میبا عجله نفس نفس می
کرد و دستبندها را دستبندها را در بیاورد. دستش را در آب خیس می

داد که از دستش بیرون بیایند. پوست دستش زخم شده شدت فشار میبه
سوخت. وقتی موفق شد که آخرین دستبند سنگین ر آب شور دریا میبود و د

را در آب » ودیوجت«کاري شده را در دریا بیاندازد، چهرة طالي ناب الماس
صورت رفت. صالحه بهزیر آب میهمراه دستبند بهدید که داشت به

  میري؟! بمیر لعنتی! بمیر!و گفت: تو چرا نمینگاه کرد » ودیوجت«

الیاس دریا دل را بوسید و سرش را و  شادي کشیدآسودگی و از نفسی بعد 
هاي او گذاشت. ناخدا بر موهاي بلند و برشانه ریختۀ صالحه روي شانه



 

اي مراقبۀ آسمان انداخت و پس از لحظهاي بهاري زد و نگاهش را بهبوسه
  سمت دیگري پارو زد.صور فلکی، قایق را چرخاند و به

کدام سو دانی بهدل من! چگونه می هزار و یک شبصالحه پرسید: ناخداي 
  باید پارو بزنیم؟

شکل یک ناخدا گفت: آسمان را نگاه کن. آن هفت ستارة درخشان را که به
  بینی؟اند میهم چسبیدهبادبادك کوچک به

  بینم.روشنی میصالحه سرش را تکان داد و گفت: آري، به

 »ایلدون«ادبادك است، نامش اي که در وسط دم بناخدا گفت: آن ستاره
است. ستارة نورانی سمت راست بادبادك، نامش انورالفرقدین است و ستارة 
نورانی سمت چپ نامش کوکب شمالی است. آن ستارة بسیار نورانی آخر 

  ند.  کسوي پایان دریا راهنمائی میستارة قطبی است که ما را به ،بادبادك

و به صالحه یاد داد که چگونه در میان  ناخدا نام دیگر ستارگان را نیز گفت
نمایان و ها و فجایع دریا و در میان نامردي و نامردمی رفیقطوفان
 انگگشتگمگی میان گمگشتگی اندیشه ریشه؛ و درسرایان بیرفاقت

  این هفت ستاره راهش را بیابد. دریاي سرخ؛ با نگاه بهورز اندیشه

یان دریاي سرخ، در محقیقی گفت: اینگونه است که ناخدایان و کشتیبانان 
هاي مرگبار دریا؛ چپ و راست و میانه، در میان همۀ امواج خشمگین و دام

اي مثل طال و قدرت و در میان همۀ دزدان دریائی که تشنۀ چیزهاي شلخته



 

ر که نوع آدمی آواي از نظریات عقیم و دلهرهو اعتباراند؛ و در میان همهمه
کنند. آنها با هرگام شان گم شده است؛ راه خویش را گم نمیدر میان

دارند پیش برمیروند و باز گام کوچک دیگري بهپیش میکوچکی، یک گام به
ز، اگر دانند که دریا نیآیند. زیرا میصبورانه کنار مینیز هایشان و با خستگی

  آغازي دارد، پایانی هم دارد...

 پرسید: این هفت ستارة راهنماي کشتیبانان دریاي سرخ؛ نام محفلصالحه 
  شان چیست؟رفاقت

ناخدا سعد نهري در حالیکه موها و صورت و چشمان مشتاق صالحه را 
 هايزمستانهاي صالحه، بهکرد تا گرماي بهاري لبعاشقانه غرق بوسه می

 در گهوارة تا ...اش را آب کندهاي افسردة سینهسرد قلبش پایان دهد و یخ
گیرد و آنرا در دریغ مادر طبیعت که باران محبت را از آسمان میالطاف بی

ردگی از افسپرورد؛  طبیعتی انسانی، انسانیت طبیعی وي را خاك زمین می
اي که هفت ستارة آسمان را گرد هم گفت: این هسته ،در آوردو پژمردگی به
یاد داشته باش بههمیشه اما آري،  است...» اورسا مینوریس«آورده، نامش 

 اگر اهل زنند.ها حرف نمیزبان آدمستارگان بهستاره است. یک ایلدون  که
  ها را بیاموز. دوستی با ستارگانی، زبان ستاره

مانست، زمزمه آواي موسیقی مالیمی در دل شب میصالحه با صدائی که به
گذارم، هر وقت که از رؤیاهایم میکرد: اورسامینوریس... این نام را بر روي 

    »دوري تو به آه عشق و اندوه دلتنگی زینت شدند...



 

2071آگوست  21 -دوم  ۀقص  

  رقص کاتریناي کوچک

  

الیاس دریادل را براي امشب قصۀ پایان  ،پرکاد استانوویچ دراگومیروف
اورسا مینوریس... این نام را بر روي رؤیاهایم «... کرد:تعریف میدخترش 

گذارم، هر وقت که از دوري تو به آه عشق و اندوه دلتنگی زینت می
  »شدند...

پدر صدایش را آرام آرام قطع کرد و قصۀ صالحه و الیاس دریادل را تمام 
دید که در خانه کرد... دخترك دیگر خوابیده بود و در رؤیا، مادرش را می



 

زبانی کهنه، که کرد و آواز مالیمش، بهرفت و چیزها را مرتب میراه می
  شد:هزاران واژة زیباي عربی مزین شده بود، از لبانش شنیده میبه

  روي تو کس ندید و هزارت رقیب هست«
  اي هنوز و صدت عندلیب هستدر غنچه

  گر آمدم به سوي تو، چندان غریب نیست
  چون من در آن دیار، هزاران غریب هست

  دهندآنجا که کار صومعه را جلوه می
  راهب و نام صلیب هست ناقوس دیر

  هرزه نیستفریاد حافظ اینهمه آخر به
  »اي غریب و حدیثی عجیب هستهم قصه

هرزه نبودند، کار در جهان خارج از رؤیاهاي دخترك؛ فریادهائی که به
ش گواي نزدیک بهدادند و صداي پرشور انقالب از فاصلهصومعه را جلوه می

  رسید. می

 2071 اگوست هاي انقالب سوسیالیستیدر شعلهروسیه، لهستان و اوکراین 
هاي آخرین مقاومت» دپوشآزادیخواهان زر«سوختند و ارتش می

ومۀ حرا در برابر توپخانۀ ارتش سوسیالیستی خلق اوکراین در  اشنظامی
  .بود نمایش گذاشتهیف بهکی

نۀ هاي پاششد. جرقهکاتریناي کوچک (کاتیوشا) شنیده می يآوا ،از پنجره
آفرینش که با هر چرخش و ضرب پا، جنگاوران اتریناي کوچک در رقص مرگک



 

کرد؛ آسمان شب را چراغانی کرده خانمان میزده و بیزردپوش را فالکت
و » یتو چقدر زیبائ«بود. گویا امشب پسر خوشروئی به کاتیوشا گفته بود 

. را بوسیده بود او ياهلب ...»نه« بگویدکه قبل از آنکه دختر فرصت کند 
 خواست تا صبححاال دیگر کاترینا خانوم حسابی سرخوش و مست بود و می

  برقصد و کسی هم جلودار این دخترك نبود. 

هاي زردپوشان را که توان دفاعی خود پایگاه ،حیاي پاشنۀ دختركجرقۀ بی
 اینفرستاد. هوا میکرد و بهرا از دست داده بودند، مبدل به دود و بخار می

  رسید. در آنسوي مرزهاي جهنم، داشت به نیمه می ،محاباشب بی

  به زبان اوکرائینی چنین آمده است:» کوبزار«شعري در کتاب 

  رسد و صبحدم نزدیک استشبی به پایان می«
  گذاردآید و دست روي دلش میاولگا به کنار بخاري می

  حالت تهوع دارد و خسته است
  ماه آبستن حادثه است پس؛ نه از این او که نداند اولگا

  ايوید: حتما نان کپک زده خوردهگیبه او م
  »دهد!و به او شربت آبلیمو می

المثلی اوکرائینی شده است که در قبال افراد نادان این شعر مبدل به ضرب
  . »دهنداینها به اولگا شربت آبلیمو می«گویند: می

شنید، از زبان آن دختر جنگلی المثل را نخستین باري که پرکاد این ضرب
  بود.» جنی وستالن«



 

پرکاد استانوویچ دراگومیروف، پس از پایان قصۀ الیاس و صالحه، دختر 
اي آرامی نامش را زمزمه کرد و گفت: در غنچهاش را بوسید و بهخوابیده

  هنوز و صدت عندلیب هست... 

همسرش  هاي آشکاري از چهرةها و نشانچشمان و صورت دخترك شباهت
یاد چهرة مهربان و نگاه خردمند و لطیف همسرش آنا آلیووا داشت. به

سیم سمت دستگاه بی(آناهیتا) افتاد... نفس عمیقی از دلتنگی کشید و به
روسی اوکراینی گفت: کوکب شمالی؛ رفت. دکمه آنرا فشار داد و به زبان 

  کوکب شمالی؛ اینجا پرکاد، جواب بده...

جواب داد: فرمانده دراگومیروف! اینجا کوکب شمالی، سیم صدائی از بی
  شنوم...صدایتان را می

کرد: هر ثانیه، فرمانده دراگومیروف از پنجره چراغانی آسمان را نگاه می
ر نوردیدند، از کناشدند و آسمان را درمیهفت جرقۀ کاترینا از زمین بلند می
یهانی، تجسم جهنمی شدند و در قوسی کهفت ستارة اورسا مینوریس رد می

ب گونۀ شهاي ترسناك انجیل، بر تاریکی شبحروز رستاخیز را، مانند قصه
  کوبیدند. زردپوشان میدفاع بی

ساعت دیگر در پایگاه توپخانه خواهم بود... دراگومیروف گفت: من تا نیم
  فعال بگذارید کاتریناي کوچک برقصد. 

توپخانه اینست که ضربات  ةسیم گفت: اما... نظر فرماندت بیصداي پش
  کاتیوشا را فعالً قطع کنیم، زیرا ممکن است مناطق مسکونی را صدمه بزند. 



 

دراگومیروف گفت: خیر، نظر ژنرال گالورکینی مردود است. ما به اولگا 
آیم که با کنم. بگذارید کاترینا برقصد. میدهیم! تکرار میشربت آبلیمو نمی

  دلپذیري بخوانیم.هاي هم، تا صبح برایش ترانه

سیم بلند خندید و گفت: بسیار خوب. کاتریناي کوچک دارد صداي پشت بی
  هاي شادي با خود بیاورید. تمام.رقصد. ترانهمی

***  

در کارخانۀ  »کارگران کمونارد«هاي ل از آغاز نخستین هستهچهل و چهار سا
همۀ جنبش کارگري سازي و گسترش تصاعدي مدل سازماندهی آن بهواگن

شرق؛ و فقط شانزده سال از تشکیل بازوي نظامی جنبش، یعنی ارتش 
   . گذشتمیسوسیالیستی 

هاي پژمردگی بلوغ کاملش را پشت سر گذارده ساله که شبکاتریناي شانزده
اش در میان بود؛ با دلی متفکر و فکري دلداده؛ با آرزوهاي آسمانی

مان اش در بلنداي آسهاي زمینیتهاي تفدیده از شهوت؛ و شهوزمین
هاي روشن دلدادگان دل و دلتاریک آرزوها؛ افکار روشن روشنفکرنمایان

شان همیشه در برابر فردیت نامتعادل فکر را؛ که عدم تعادل فرديکوته
شان، کرنشی مشمئز کننده در برابر آورد و آخر قصهسرمایه سر فرو می

، همان پیرعروس عجوز هزار »ودیوجت«هاي چغ گردنبند طال و قهقههچغ
فرستاد تا با باران کرد و به آسمان آرزوهایش میداماد است؛ جزغاله می



 

هر زده شهاي خاکستر باران را بر زمین شهوتخاکستري صبحدم، نقش لکه
  نقاشی کند. 

سبب نبود که یوحناي مقدس، در یک صبح خشک و تفدیدة اورشلیم، بی
ناگهان بیدار شده و گفته بود: تنها یک جاده  پس از چهل روز مراقبه،

  گذرد!... رود و آنهم از میان جهنم میبهشت میبه

مردان کاخ زیرزمینی ودیوجت، با ده ناخن دستانش، پوست صورت شبح
مالید هاي طال میهایش به سکهکند و خون آنها را از ناخنحورائیس را می

ا تحمل کند. زیر لب غرولند گذاشت تا بتواند خشمش رو در دهانش می
  کرد: روپرتو گالورکینی، تمام امیدم فقط به توست!می

***  

ي که ا، پرکاد سرش را از روي نقشهۀ شبدر تاریکی ساعت دو و بیست دقیق
گاه کرد. چشمانش روي خودرو نظامی پهن شده بود، باال آورد و به توپخانه ن

بیند؛ یک دستگاه ن شود در تاریکی شب درست میئمرا بهم زد تا مط
تغییر جهت کاتیوشا خاموش بود و داشت از سمت جنوب به سمت شرق 

اش را پائین آورد و آمادة شلیک چرخشش را تمام کرد و نوك حمله داد.می
  شد.

  !زند؟فرمانده دراگومیروف فریاد زد: آن کاتیوشاي لعنتی کجا را دارد می



 

جنگل  ه،دستور فرماندة توپخانتماس بیسیم گفت: به یک سلحشور بعد از
  شرق نداشته باشند. سمت زردپوشان راهی براي فرار به زند تاشرق را می

حال هسفیدي گرائید. تابنفس در سینۀ پرکاد حبس شد و رنگ صورتش به
چنین سراسیمه ندیده بود. فریاد کرد: بیسیم بزن و این آتش اینکسی او را 
  ن!را متوقف ک

دو تیر  اشایستگاه کاتیوشا دوید و با اسلحه کمريسوي با آخرین توانش به
او جلب شود. با آخرین زور نفسی هوائی شلیک کرد تا توجه سلحشوران به

مت سکرد فریاد زد: جنگل را نزنید! آنها هیچوقت بهاش را پاره میکه حنجره
د! ید! متوقفش کنیکنند! آن کاتیوشاي جهنمی را متوقف کنشرق فرار نمی

  جنگل شرق را نزنید! سلحشور! جنگل را نزن! لعنت بر تو! جنگل را نزن!

 سمت کاتیوشايهاي اسلحه کمري را بهو سپس در حال دویدن، بقیۀ گلوله
  پوش خودي شلیک کرد. زره

تا اینکه سلحشور مسئول کاتیوشا، صداي سراسیمۀ فرمانده دراگومیروف را 
فریاد  دود وسوي او میببیند که او مثل دیوانگان دارد بهبشنود و با نگرانی 

کند؛ و تا اینکه هراسان سمت کاتیوشاي خودي شلیک میکشد و بهمی
خودش بجنبد و هر دو دستش را همزمان روي اهرم توقف بکوبد؛ چند به

پرواز درآمده ثانیه دیر شده بود و هفت جرقۀ پاشنۀ کاترینا در آسمان به
  بودند.  



 

دراز رؤیائی که هنوز ، آن دخترك گوش»جنی وستالن«ر میان جنگل، د
سالش بود و عمري با شمشیر نوك تیزش، پرکاد را در  مثل همیشه هفت

ها و سایر هاي ودیوجت نگهبانی کرده بود، داشت براي گرگبرابر دام
هاي عاشقانۀ صالحه و زي قصهجانواران شب و جغدها و سایر پرندگان شب

کرد. چیزي در آسمان درخشید و جنی وستالن ریادل را تعریف میالیاس د
آمدند را که به سمت او می انینورشوم سرش را باال گرفت و هفت ستون 

  دید. 

  کنی؟! مگر تو آنجا نیستی؟!با ناباوري زمزمه کرد: پرکاد من؟ با ما چکار می

و اي بعد، زیر ضرب هفت انفجار مخوف کاتیوشا، جنی وستالن لحظه
هاي غلتیدند. سایر جانوران و پرندهپرندگان و جانوران بسیاري، بر زمین 

  شب که در کنار آنها گرد آمده بودند، دیگر کاري از دستشان ساخته نبود. 

پرکاد استانوویچ دراگومیروف، فهمید که جائی در قلبش خالی شده است و 
اش دیگر در آن حتی یک قطرة خون گرم نیست. دستش را روي سینه

  گذاشت. دستانش عرق سرد کردند و پاهایش ناتوان شدند. 

ادي و شبراي همیشه، دوید. براي او، دیگر به سوي ایستگاه کاتیوشا نمی
ت بسته بود. انگشتانش را در دهانش گذاشت و آنها را ترانه از رخ شب رخ

اي نداشت باال گرفته بود و اش را دیگر گلولهگاز گرفت. اسلحۀ کمري
کرد... اسلحه تق تق سمت آن کاتیوشاي سگ مست و جهنمی شلیک میبه

  آمد. اي از آن در نمیکرد و گلولهمی



 

 گفت: جنی ،شنیدنمیاي کشید و با صدائی که هیچکس آنرا نفس خفه
  وستالن! آخ... نه! 

گویا کاتریناي کوچک دو استکان بادة زیادي خورده بود. پاهایش تلوتلو 
مستی،  هایش نیمه نیمه بودند. اینگونه رقص سگخوردند و چرخشمی

  دیگر اصالً زیبا نبود... 

فریادي » ودیوجت«آور حورائیس، هزاران قدم زیرزمین، در میان کاخ هراس
مردان صورت هوا پرت کرد و بر سر شبحهاي طال را بهز شادي کشید و سکها

مان را زخمی داد زد: عرق افعی و گوشت کباب آدم بیاورید. شب نشینی
مرد جوان و بازوکلفت باید تا صبح با من باشند! جنی آغاز کنید. ده شبح

! در دوستالن مرده است. این خطاي ابلهانۀ طبیعت مرده است. جشن بگیری
  د: زریخت و قهقهه میهاي طال را بر کف سنگی میدوید و سکهمیان کاخ می

  دختر جنگلی مرده است! جنی وستالن مرده است!

در جشنی دیگر، روي زمین دم کرده از دود آتش، کاتریناي شانزده ساله و 
گرفتۀ جهنم رقصید. شهر از میان جادة آتشبدمست؛ تا دمادم صبح می

مانستند، هر ثانیه، خشم خورشید میت جرقۀ فلکی که بهگذشت. هفمی
یدند و کوبآلودة سه فرشتۀ سپیدبال رستاخیز را، بر سر شهر میفریاد غضب

یکی از این سه فرشته، یعنی عزرائیل، شب پرکاري را در دفترش پشت سر 
  گذاشت. می

  یف تا طلوع آفتاب دوام نیاورد. کی



 

فنالند فرار کردند تا در آنجا به  سمتغرب و بهسوي باقیماندة زردپوشان به
دولت آزادي عمومی «واحدهاي اسکاندیناوي ارتش تازه تشکیل شدة 

 شان در واشنگتن ديدآعس) بپیوندند و از پایتخت -د.آ.ع.س » (سرمایه
  سی، فرمان بگیرند.  

دوست دیرینه و یازده، به دراگومیروف گزارش دادند که ساعت ده دقیقه به
اش، فرماندة توپخانه، روپرتو گالورکینی، گم شده است و رزم ایتالیائیهم

  هیچ اثري از او نیست و هیچ سلحشوري هم مرگ او را گزارش نداده است. 

  دانست. میاز پیش گویا این را فرمانده دراگومیروف سري تکان داد. 

در چشمانش درخشش قطراتی بود که سلحشوران آنرا با درخشش این 
هاي گزافی بگرفتند. بهبراي ارتش سوسیالیستی اشتباه می» پیروزي بزرگ«

فهمیده بود که نباید آتش رستاخیز را به دست یک دختر شانزده سالۀ مست 
داد، هر چقدر هم که بلوغش کامل و در آغاز میهمانی شبانه، رقصش زیبا 

  اشد. ب

کرد که هنوز داغ بودند و از روي آنها دود و بخار هاي کاتیوشا نگاه میلولهبه
گی؛ براي شد. گویا کاتریناي کوچک، رها شده از بندهاي باکرهبلند می

اش را دراشتیاق حرارت بدن پسري کردهبار پاهاي از رقص عرقاولین
ت قوي او سپرده بود ضربات عضالهیکل باز کرده بود و شکم خود را بهخوش

نفس زده بود؛ و سپس با انگیزي نفسها و دردهاي خوب و دلو از سوزش
اي از رضایت مستانه و با دهان باز خوابیده بود و از مستی خرخر خنده



 

هاي خاکستري کاتیوشا زشت کرد. این خرخر صبحانه زیبا نبود. لولهمی
  هر خون گرفته، زیبا نبود. هاي روي زمین افتاده زشت بودند. شبودند. پوکه

  شد. آسمان بلند میاز جنگل شرق دود به

اي را در دست گرفته بود و مانند فرمانده دراگومیروف تکه چوب خشک شده
 هایشاندازة همه کودکیداد. دلش بهیک شمشیر چوبی آنرا در هوا تکان می

در جنگل شرق، براي جنی وستالن تنگ شده بود. شب شراب و جنگ و 
زده و پژمرده داده بود. جانوران صبحی خمار و غمشهوت و خون، جایش را به

هایشان کز کرده بودند. اسب چوبی دیگر و پرندگان جنگل شرق در النه
  خندید. نمی

شعاع انفجارات سطح خورشید، ذرات سنگین آفتاب غم را روي شهر سوخته 
  پاشیدند. می

اش را از این پیروزي؛ با فرماندهتوانست شادي خود ارتش سوسیالیستی نمی
  شریک شود. 

در میان آوازهاي پیروزمندانۀ سلحشوران و ساکنین شهر آزاد شده؛ فرمانده 
اتاقی در بسته رفته بود، سرش را در میان دستانش گرفته دراگومیروف به

  کرد... جنی وستالن، زار زار گریه میمرگ بود و براي 



 

هاي جنگل شرق، وستالن در شبهاي جنیدو قرن و نیم بعد، از تمام قصه
جاي مانده بود، که در موزة یف بهفقط چند پوکۀ خالی و زنگ زدة نبرد کی

  شدند. نگهداري می» پایگان جمهور«انقالب در 

  . دانستصالحه و الیاس دریادل را نمی دیگر هیچکس قصۀ

  شناخت. دیگر هیچکس جنی وستالن را نمی

هاي درازش دار و سبزرنگش، موهاي بلند و گوشهمراه لباس چیننام او، به
و رقص دستانش با شمشیري که تیز و براق بود و آوازهائی که در پایان آنها 

خندید؛ همانشب، مانند یک آرزوي فنا شده، در همیشه غش غش می
  د استانوویچ دراگومیروف، مدفون شده بود. آرامگاهی خاموش در دل پرکا

هرتقدیر کاتریناي کوچک، کاتیوشاي رقصندة و مست، مثل هر سالح به
دیگري، روزي از سفرة ودیوجت نان و نمک خورده و در سن شانزده سالگی، 

  بیش و کم، هنوز نمک گیر اوست. 

 س بهجلکند، ناگزیر در جائی از مآنگاه که در رقص و پایکوبی بدمستی می
ها ودیوجت نیز چشمکی خواهد زد. چشمکی که در پس آن، کار سوسیالیست

  فقط دریغ و هق هق و دست در دهان گاز گرفتن خواهد بود. 

د هاي شاد بنوازي، بایقبل از آنکه براي کاتریناي باکرة شانزده ساله ترانه
نواز هاي شبانه، در هر حرکت چشمخوب بدانی که او در میهمانی

خوابی است و آغاز حرارت شهوت اش، در جستجوي اکتشاف تنرقاصانه



 

یرا کار زها است. بسیاري از زندگیانگیز غمگی براي او، پایان رهائی از باکره
  اسلحه، نابودي حیات است. 

هستی، باید  هابازيپس اگر اهل دل و شعر و موسیقی و دیگر انواع آتش
ات چه کسی است! وگرنه شعر سفید حداقل خوب بدانی که فرماندة توپخانه

بازي کردن و ناشیانه براي کاترینا تنبک زدن، کار سوسیال خواندن و کبریت
حرمت «و » برابري«و » نان«است که از واژگان ها و روشنفکرانی دموکرات

انفجارات «و » روز رستاخیز«گیرد و واژگانی چون شان میخمیازه» انسانی
  دهد! طور مطبوعی غلغلک میزیر دلشان را به» خورشید

  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
  ورنه اندیشۀ این کار فراموشش باد
  دادن آنکه یک جرعه می از دست تواند

  دست با شاهد و مقصود در آغوشش باد
  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
  آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد!

   



 

  2317سپتامبر  1 –قصۀ سوم 

  دستان ماهر کامیال

 

اره دیوبه هاي ضخیم ابریشم مصنوعیرسپتور، با کابلاینت 9-رهگیر جی
  مهار شده بود. آشیانۀ تعمیرگاه 

 مآبراها-شارلوت یا تی-ه از نوع تیکارخانۀ هیدروترون جنوبی کهاي روبوت
تعمیر هیدروسلتور سمت راست مشغول بودند، به رهگیربودند، در اطراف 

    رفتند. طرف میطرف و آنبه ایندر محوطه هاي دیگري مشغول فعالیتیا 



 

مه را ند دکچسکان را در دست گرفت و  در کابین رهگیر نشسته بود.کامیال 
د: ز فریادسمت پائین بهرهگیر کابین میان درهاي باز فشار داد. سپس از 

سوز هیدروسلتور راست را نگاه کن. بالچۀ پس s442هی شارلوت! بخش 
هیدروترون، دومی از باال، هنوز چهار میلیمتر به سمت پائین انحراف دارد. 

  ؟درستش کنی تونیببین می

ح سوز را اصالچهار میلیمتر انحراف بالچۀ پسشارلوت -پنج دقیقه بعد تی
  درست شد.  ،کرد و داد زد: کامیال

خواهید کباب بشوید، کامیال داد زد: خانوما و آقایون تیتانیومی، اگر نمی
  اینجا را خلوت کنید تا هیدروي راست را امتحان کنم.

  ها محوطه را تخلیه کردند. روبوت

با هم روشن کرد و صداي نرم هیدروترون کامیال، هیدورسلتور راست و چپ را 
  هاي ساحلی در محوطۀ آشیانه پیچید. مانند ضربات امواج بر صخره

هیدروي چپ را خاموش کرد و به صداي هیدروي راست گوش داد و سپس 
 کابین آورده بودصفحه دستگاهی که بههیدروي چپ را دوباره روشن کرد. به

سمت چپ و راست و باال و پائین حرکت داد و به نگاه کرد. سکان را به
  گیري دستگاه توجه کرد. اندازه

گرفتند و جهت اندازه میرا به همه رهگیرهاي نگهبان، فشار رانشی کابل
آشیانه، مانند فضاي در  رهگیردادند. آنرا روي صفحه دستگاه نشان می



 

و راست متمایل اي که در میان تور شکارچی گیر کرده باشد، به چپ پرنده
د را از بندهاي ابریشمی رها کند و راهی خواست خوشد. گویا میمی

  ها شود. آسمان

سوز پس ۀبیا تو. بالچ ،کامیال موتورها را خاموش کرد و داد زد: شارلوت
هیدروترون سمت راست، سومی از باال، هنوز یک میلیمتر به پائین انحراف 

  دارد. 

  و دوباره محوطۀ آشیانه را ترك کرد.  شارلوت انحراف را اصالح کرد

  : سیم گفتدر بیده دقیقه بعد کامیال 

و  حالش خوب شده. تمیزش کنین رهگیربفرمائین تو. این  رفقاي تیتانیومی
  روي بال چپ را هم رنگ کنید. ۀآن لک

کردند، گفت: آره، گفتم بال چپ را ها که هنوز به او نگاه میروبوتبعد به
  هستین همۀ شماها! سلیقهدر بیرنگش کنین. چق

پیاده شد و دستی مهربانانه روي کابین رهگیر هایش را درآورد و از دستکش
  بدنۀ آن کشید و گفت: دختر خوبی باش.

  

   



 

2317سپتامبر  2 –قصۀ چهارم   

  غروب پایگان جمهور

  

دویست و هشتاد و دو سال بعد از آنکه وادیم استانوویچ دراگومیروف، معناي 
را دریافت و اشتیاق یگانگی با آن طبیعت انسانی در » هاي رخسارهبوسه«

  اعماق قلب این انسان طبیعی تپیدن گرفت... 



 

» دوستت دارم«وادیم گفت دویست و هشتاد و دو سال بعد از آنکه رخساره به
هاي سفید بهاري در دامنۀ سبز یک آتشفشان زیباتر از یاس و پاسخی شنید

  گرفته...را برفنهفته که قلۀ آن

دویست و هشتاد و دو سال بعد از آنکه شنیدن صداي تپش قلب یک حادثۀ 
اي گونۀ بارقهماهه، نفس را در سینۀ رخساره حبس کرد و در ضربان موج 9

کرد که در آن آینده، تاریخ هنوز  جهان نگاهاي بهگیر از شهود، از نقطهنفس
و غروب اتفاق نیافتادة گذشته است... در آستانۀ خستگی خورشید 

مدارپیماي  رهگیرهاي صحرائی، دامان افق رؤیانورد شنخرامیدنش به
سطح گرم صحرا نزدیک جمهور زمین، بهي بیست و پنجم، رئیس»اورسا«

  شد.می

ترین رهگیر ز نوع پیشرفتها ،هاي پرتاب لیزريتوپرهگیر مسلح به
بود. دو موتور قدرتمند  »اینترسپتور 9-جی«از نسل نهم یا  (اینترسپتور)

ن هر ) که با حرکتی هرجهته، امکا Hydroceletorآبرانشی (هیدروسلتور 
کردند با صداي مطمئنی که فراهم می مانور متصوري را براي رهگیر

مانست، ترمز هوائی را هاي ساحلی میصخرهصداي برخورد امواج دریا بهبه
  تغییر ارتفاع داد. » پایگان جمهور«سمت به رهگیرآغاز کردند و 

هاي هیدروسلتورها که موتورهاي محرکۀ تمام وسایط نقلیه و تمامی نیروگاه
. داشت نام »هیدروترون«که بودند اي مرکزي هستهداراي آبرانشی بودند، 

کردند و پس سوز آنها که چیزي آنها مستقیماً از آب شور دریا سوختگیري می
زیست  (اوزون) نبود؛ نه تنها هیچ آلودگی 3-جز نمک، بخار آب و اکسیژن



 

و با تبدیل  3-کرد، بلکه با تقویت الیۀ مقاومتی اکسیژنمحیطی ایجاد نمی
اکسیژن قابل تنفس، باعث -به دي 3-پهري اکسیژنطبیعی و هواس

  . ندشدمینیز بخشی هواسپهر فرح

در هواسپهر  اکسایش هیچ عنصريها نیازي بهاز آنجا که هیدروترون
انع توانستند بدون مموتورهاي آبرانشی، میمجهز به ۀنقلی ئطنداشتند، وسا

نیز  Low Earth Orbit زمین مدار نزدیکیا همان  LEO فیزیکی تا ارتفاع
  سفر کنند. 

 خلبان» شارلوت-تی« هزار و پانصد پائی، وقتی اورسا بهدر ارتفاع شش
هور او بتواند پایگان جمرا نامرئی کند تا  رهگیرگفت که سطح زیرین  رهگیر

 گر، اما نه با صدائی ماشینی،شارلوت مانند یک روبوت اطاعت-تی را ببیند؛
گفت: اجرا شد. تا سه دقیقه دیگر جوان بلکه با صداي رسا و لطیف یک زن 

نشدنی و فراموشاي اورسا مینوریس از این ارتفاع منظره ،آئیمفرود می
  بسیار دیدنی است.

اورسا «کشیدة  آسمانبهو سر گانه هاي هفتاورساي بیست و پنجم که از برج
از روي محبت و  ،مینزنامی که ساکنین  (Ursae Minoris)» مینوریس

ت شارلو-داشت؛ به تیداده بودند، نگاه برنمی» پایگان جمهور«آگاهی به 
  کنی؟می این زیبائی را دركچگونه فهمم تو یگفت: اما هنوز نم

هاي و پاترنشارلوت پاسخ داد: البته این منظره با همۀ تصاویر -تی
کند. این تصاویر خوانی میشناسانه که در حافظه دارم همزیبائی



 

سازد که سیستم عامل ذهن من است فعال می 4-هائی را در ویلدیورآلگوریتم
شود. مثابه یک موضوع تجربی میکه باعث شناسائی زیبائی جسم خارجی به

ي حد امکان برا شناسی، کارکرد طبیعی ذهن آدمی تادر این پروسۀ زیبائی
سازي شده است. اما فراموش نکنید که من هنوز یک روبوت هستم. من شبیه

دانید که درستی نمیمشکل اصلی اینجاست که شما آدمها هنوز خود به
توانستید آنرا براي من نیز کنید؛ وگرنه میمی درك را چگونهزیبائی 

چیزهائی که شما از خویش آنشدة سازي سازي کنید. ذهن من شبیهشبیه
 شوخی ناخندانید. بعد بهدانید، نه آن چیزهائی که شما از خویش نمیمی

اش زد و گفت: یعنی مجموعۀ عظیم اش را روي پیشانیهاشارانگشت 
  !سازي شده استپایان شما، در این نیمکرة ماشینی، شبیههاي بینادانی

  اورسا گذاشت. گرمی و آرامی روي شانۀدستش را به و سپس لبخندي زد و

ارلوت ش-اورسا چشمانش را بست تا بتواند تفاوت گرماي انگشتان دست تی
-یسازي فیزیکی ترا با یک زن واقعی تشخیص دهد، اما نتوانست. در شبیه

کمک آوري و هنر و ظرافتی بکار رفته بود که فقط بهشارلوت چنان فن
شد تشخیص داد که این زن زیبا، یک انسان کس میعکسبرداري اشعه ای

نیست و استخوانهاي بدنش از تیتانیوم، چشمان افسونگرش از سیلیسیوم و 
  اند. اش از ابریشم مصنوعی ساخته شدهریخته موهاي بلند بر شانه

ر اي از تصویدرخشید و آئینه، اورسا مینوریس می»آلفاس«ي در دامن صحرا
ن ترینداخته بود. هفت برج پایگان جمهور که مرتفعآسمان شب بر زمین ا

هزار و صد متر ارتفاع داشت، » پایگان آموزش«آنها، برج کوکب شمالی و 



 

تصویري از صورت فلکی اورسا مینوریس (صورت فلکی خرس کوچک) را بر 
  سطح صحرا کشیده بودند. 

، یکرة سفید یک افزارة عظیم مخابراتدر باالي برج کوکب شمالی، نیم
بشر را در شاهراه ارتباط میان زمین و فضاشهر مریخ بود که چهل هزار بنی

  کرد. در دل خود محافظت می رنگ مریخ،ي نارنجیهامیان صحرا

ساکنین متخصص فضاشهر، پنج درصد از صحراي نارنجی مریخ را با 
که حاصل دودهه آزمایش و » پامال خوشگله«هاي گلهاي بنفش بوته

ربن اکسیدکمهندسی ژنتیک بودند، کشاورزي کرده بودند. گلهائی که دي
 دادند.کردند و در عوض اکسیژن باز پس میدر هواسپهر مریخ را تنفس می

مردند اما هواسپهر مریخ برایشان هوائی زمین در چند ثانیه می این گلها روي
  انگیز بود. بهاري و دل

سال دیگر  12پایان او، تا هاي بیو تالش» پامال خوشگله«با پشتکار طبیعی 
رسید که براي کوهنوردان و درصد می 14مقدار اکسیژن صحراي نارنجی به 

  غواصان هوائی کامالً قابل تنفس بود. 

 شدند تا همگان ازبیست سال دیگر، درهاي بتونی پایگاه مریخ باز میتا 
هاي نگهبان خداحافظی کنند و در هوائی هاي اکسیژن و لباسکپسول

درصد اکسیژن، نفس راحتی بکشند و در سطح  21تابستانی، مملو از 
هاي اي مریخ، حمام آفتاب مطبوعی بگیرند و کودکان با سطلماسه

رنگ هاي نارنجیشان را بر روي ماسهین قصرهاي رویائی، نخستپالستیکی



 

هاي پامال خوشگله، نخستین جاي بوتهبسازند؛ و کشاورزان فضاشهر به
  د. بکارنشدة مریخ هاي گالبی، سیب و آلبالو را در خاك حاصلخیز درختچه

ي شمارهاي مریخی لحظهها و گالبیزمین مشتاقانه براي چشیدن مزة سیب
برج کوکب شمالی، آکواریوم بزرگی ساخته شده بود که در آن  کرد. درمی

د در معرض دی» پامال خوشگله«هاي شد و بوتهسازي میاتمسفر مریخ شبیه
  عالقمندان قرار داده شده بود. 

پامال «سفیدي بود که ساکنین بر روي آن براي  ةدر کنار آکواریوم بزرگ، دیوار
اش تعریف نوشتند و از زیبائییها و اشعار عاشقانه منامه» خوشگله

هاي گل از شنیدن آنها لذت ببرند. حتی پس از مرگ کردند تا بوتهمی
ن اکسیدکربن، ایسبب کاهش دياجباري پامال خوشگله روي سطح مریخ به

ش، تا بخها در برج کوکب شمالی، به نشانۀ تشکر از این طبیعت حیاتبوته
  شدند. همیشه نگهداري می

درآمده بود؛ با دو چشم خودآگاهش از افسردگی و پژمردگی به طبیعتی که
سمفونی  ،کرد و با ده انگشت دو دست توانمندشخویش نگاه میبه

نمایش گذاشته بود که در مسابقۀ اي از مهندسی ژنتیک را بهماهرانه
، نبودند» انتخاب طبیعی«آن، برندگان دیگر فقط ماحصل در » تکامل«

  ربود. بود که داشت گوي سبقت را می» طبیعت منتخب«بلکه این 

اي داشتند که گویا گونههفت برج پایگان جمهور، چنان درخشش الماس
راستی تصویري آسمانی از اورسا مینوریس از فلک بر زمین افتاده است. به



 

 گونه در معماريهاي پایگان جمهور، با دقت وسواسدر ترتیب قرارگیري برج
و تحمل خطاي حداکثر پنج سانتیمتر؛ ترتیب و نسبت فاصلۀ هفت ستارة 

  اورسا مینوریس رعایت شده بود. 

بزرگترین اثر معماري بود که بشر بر روي زمین ساخته » پایگان جمهور«
هاي بتونی نیویورك در برابر بل و برج، باغهاي معلق بااست. اهرام مصر

اي هاي ماسهتلهبه» اورسا مینوریس«فلک کشیدة نمودار شگفت و سربه
هاي ساحل مانستند که کودکان با سطل پالستیکی در میان ماسهمی
  سازند. می

، به ارتفاع سیصد و یلدونهاي پایگان جمهور، مستقر در برج امراکز داده
شده تا امروز را در خود عات بشر از آغاز تاریخ شناختههفتاد متر، همه اطال

کرد. هیچ اطالعاتی در مورد حیات روي سطح زمین، از جمله حفظ می
ها وجود نداشت که در مرکز حیات آدمی، و تمامی هنر و فنون و دانش

  ، براي تمام ساکنین زمین، قابل دسترسی نباشد. یلدونهاي برج اداده

ها و گرفته در میان پردازنده، جايو تنها ازيمج ،شعورموجودي ذي
نظارت ها، بر مجموع این اطالعات بشري کز دادهاهاي حافظۀ مرواحد

  داشت. 

که تمام دانش بشري در دسترس او اطالعات،  ها ودنیاي دادهسفیر این 
جاناتان «) نام داشت. Jonathan Solitude» (جاناتان سالیتود«بود، 

 ودنویس و خالق این موجنامی بود که برنامه» جاناتان تنهائی«یا » سالیتود



 

دو سال و نیم قبل از نبرد  »لنا هندریکسن کرونینا«یعنی ، شعور تنهاذي
  انتخاب کرده بود.  واشنگتن دي سی، براي او

ایجاد  با توانبا استفاده از افزارهاي ارتباطی برج ایلدون،  ؛دجاناتان سالیتو
بیلیون  12توانست با همۀ تنها میکانال ارتباطی همزمان، نهبیلیون  200

ها، مانند یخچال» هوشمند«بیلیون اشیاء  190جمعیت زمین، بلکه با 
و وسائط نقلیۀ  بندهاي ارتباطی، مچهاي هولوگرامها، دستگاهزیونیتلو

  سخن بگوید. ارتباط بگیرد یا طور همزمان هوشمند، به

هاي اطالعاتی و یا ارتباطاتی، هیچوقت ث و بحراندر میان بزرگترین حواد
هاي برج ایلدون مراکز دادهدرصد ظرفیت محاسباتی و ارتباطی  80از بیش از 

 استفاده نشده بود. 

سمت راست متمایل شد تا از کنار برج کوکب مدارپیما، پنج درجه به رهگیر
طرف محوطۀ فرود در نزدیکی برج ایلدون حرکت کند. اورسا، کاله شمالی به

رنگ و کجی را که با هفت ستارة طالئی در باالي پیشانی تزئین نظامی سرخ
اش انهشده بود از سر برداشت و بند موهایش را باز کرد و آنها را روي ش

که در ارتفاع نهصد متري در دیوارة عظیم  رهگیرتصویر ریخت و سپس به
  شد، نگاه کرد. اي برج کوکب شمالی منعکس میشیشه

لکی ترتیب صورت فکه با هفت ستارة سرخ به رهگیربدنۀ سفید در سمت چپ 
تزئین شده بود و نمایانگر هفت ستارة سرخ روي پرچم سفید جمهوري 



 

اي وي، تنها برسوسیالیستی زمین نیز بود؛ کلماتی نوشته شده بود که نه
  بلکه براي همۀ بشریت ارزشی تاریخی داشتند. 

، فرماندة ارتش استانوویچ دراگومیروف اینها آخرین کلمات پرکاد
 سلحشوران« سوسیالیستی زمین بودند. ارتشی که بعدها نام خود را به

دولت آزادي «در آخرین نبرد خونبارش با  تغییر داد و» مینوریس اورسا
(دآعس) در حومۀ شهر نیم سوختۀ واشنگتن دي سی؛ » عمومی سرمایه

بساط دولت متحد سرمایۀ جهانی را یکسره از رخ خاك برافکند. اما در ازاي 
 فرزند وادیم استانوویچ، ترین فرزندان انقالباین پیروزي، یکی از پرشور
 پرکاد استانوویچفرمانده یووا (رخساره)، یعنی دراگومیروف و رکسارینا آل

  را نیز از دست داد.    ، دراگومیروف
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  هاي رخساره عطر بوسه

  

وادیم استانوویچ دراگومیروف، پرکاد کوچک را بغل کرد و بوسید و گفت: پسر 
  خوبی باش. 

ت و اش را برداششمشیر چوبیپرکاد گفت: باشه. بعد به گوشۀ اتاق رفت و 
   !داد زد: ودیوجت! جرأت داري بیا جلو



 

اد خشمگین ی این سلحشوررا به» ودیوجت«تو اسم : پرسیدرخساره از وادیم 
  دادي؟ 

 خوبالبته شنیده است. اسمش را هاي ما رکسارینا گفت: حتمًا وسط حرف
  یافتد.ب جانشاست که یک دشمن فرضی داشته باشد که با شمشیر چوبی به

  پرکاد از گوشۀ اتاق داد زد: اسم ودیوجت را جنی وستالن بهم یاد داده!

  وادیم گفت: ودیوجت دشمن فرضی نیست.

خواهم در این سن و سال متوجه تري گفت: نمیرکسارینا با صداي آهسته
با ودیوجت واقعی که بشود که ودیوجت دشمن فرضی نیست. دوست ندارم 

هایش دربارة د. نگرانم. از طرفی این خیالبافیچهره مواجه بشوچهره به
  رود؟دانم به کجا میوستالن... نمیجنی

کنند. طبیعی است. هر کسی هم توي بافی میها خیالوادیم گفت: بچه
شود. پرکاد چهره مواجه میزندگیش حداقل یکبار با ودیوجت چهره به

وي وبی یک روز واقعا تتر از اینست که از او بترسد. شاید این شمشیر چشجاع
  سر ودیوجت بخورد. 

رکسارینا لرزید. براي یک لحظه، در ذهنش تصویري نقش بست از یک 
فرماندة ارتش، زخمی شده در یک نبرد خونبار با چند سوراخ سوختۀ روي 

  اش... سینه

  گفت: این حرفها بس است. برو به کارت برس. 



 

  .کارگري کارخانه است ۀامروز جلسه مخفی هست -

آمیزي گفت: بئاتریسکا والنووا هم رخساره چشمکی زد و با لحن شیطنت -
  هست؟

خاطر من و خیلی مراقب باش وادیم. به وادیم اخم کرد. رخساره ادامه داد:
  پرکاد. 

ان! جبچه صورت او کشید و گفت:وادیم اخمش بیشتر شد. رخساره دست به
 هاات را باز کن. با این اخمگویم. آن اخمهاي لوس و غیرتیرا نمیئاتریسکا ب

ات شبیه بهروز وثوقی شده است. منظورم اینست که مراقب رفیق قیافه
  او نیست.بوتوف باش، اعتمادي به

او اعتماد نداري؟ خاندان تاواریش کلیمنت مولوتوفسکی بوتوف؟ چرا به -
  هاي قابل اطمینانی هستند.ها آدممولوتوف

هاي معتمدي هستند. خودش هم که یک آدمبله، در بازار از نظر مالی  -
دارد. اما تعاریف رفیق بوتوف از پرولتاریا فاصله مبهم و » شاپوب«

آورد. تمام تعاریف او از پرولتاریا، می منظراي با فاشیسم را بهنشدهتعریف
شود، بدون اینکه نوعی به یک انقالب زودرس و قریب الوقوع منجر میبه

ن انقالباتی دقیقاً مشخص باشد. عجیب است که او هاي چنیدلیل و پایه
براي او  کند.دارند، جزو پرولتاریا حساب می» شاپوب«کسانی را هم که 

سنگ آسمانی است که هر انقالب حاصل کار نیست، بلکه مانند یک شهاب
گذرد و تو باید زرنگ از مدار زمین میطور کامالً اتفاقی بهچند وقت یکبار 



 

الب انقتوانی بر خر مراد سوار شوي و این ي تا بقع روي آن بپرموباشی و به
  کنی!» رهبري«را شانسی 

افکار واقعاً خواهی بگوئی که رفیق بوتوف میدانم. ولی نمیاینها را  -
  فاشیستی دارد؟ 

معناي سیاسی و تعریف شدة آن خیر. ذهنیات افکار فاشیستی به -
اعتمادي مرا تشدید عموم دارد، بیطور زنها بهاي که نسبت بهالعادهفوق
طور عام دوست دارد، احتماالً افکار دیگرش را به» زن«کند. مردي که می

عمومیت «هم عمومی است و بهترین خاك حاصلخیز براي رشد فاشیسم، 
  است.» افکار

اش از خانه در همین حال، پرکاد استانوویچ دراگومیروف با شمشیر چوبی
اش بازيدرختان جنگل شرق ایستاده بود و انتظار همبیرون رفته و در کنار 

کشید. چیزي طول نکشید که صداي جنی وستالن را از میان درختان را می
  بیا تو جنگل! یواشگفت: پرکاد... هیس! شنید که می

 تاواریشرخساره گفت: عجیبه، در واقع احساسی را که خودم دربارة وادیم به
  .ودخواهم بمراقب بیشتر  کنی. بسیار خوب،میبوتوف داشتم، داري تأیید 

داد، متوجه لبخند رکسارینا وقتی داشت جعبۀ غذاي وادیم را به او می
  خواهی؟آمیز او شد. پرسید: نکند خداحافظی گرم میشیطنت

  آره! -



 

ک شد، وادیم نزدیرکسارینا نفس عمیقی کشید. بعد با گامی لطیف و آرام به
دستان مشتاق او ادیم گذاشت و کمرش را بههاي ودستش را روي شانه

تسلیم کرد، صورتش را جلو برد و با دندانش گاز کوچکی از گوشه لب وادیم 
گرفت، لبهایش را روي لبهاي شوهرش گذاشت و چند ثانیه نگاه داشت تا 

 »هاي رخسارهبوسه«گرمایشان یکی شود، بعد آن کاري را کرد که وادیم 
  نامید.می

 هايبوسه«همتاي هاي رکسارینا در رقص بیها و لبسینه حرکات دستان و
هاي وادیم تصور هر نوع مسامحه و تعادل را در خون جاري در رگ» رخساره

داد، تا همۀ ذرات شیمیائی جاري در این مایع سرخ باد نیستی میبه
امروزه روز ، که»صلح و آرامش«جان همدیگر بیاندازد و بخش را بهحیات

ري جز سکوت حاصل از افیون ندارد، از صحنۀ هستی وي تعریف دیگ
برافکند... گوئی هر حرکت دست وادیم، هر نفسش و هر حرکت بدنش پیامی 

کرد و بر آنها نقش و نگاري دیگر ها را عوض میبود که مسیر این بوسه
  بخشید. می

پایان گرفت، گویا بقیۀ مشکالت زندگی از ذهن » هاي رخسارهبوسه«وقتی 
هرة وادیم استانوویچ دراگومیروف رخت بسته بود و فقط یک مشکل و چ

گریبانش را گرفته بود. مشکلی که مردان از دوران غارنشینان و کاشفان 
 چشمهایش را باز !بیابندآن  ايحلی براند راهفروتن آتش، هنوز نتوانسته

  کرد تا آن لحظۀ جادوئی پایان نگیرد. نمی

  فت در برابرش ایستاده بود. گفت:رخساره با لبخند پر از لطا



 

حاال برو سر کارت. امشب بیا، تا تکلیف بقیۀ این مسائل پیچیده را با تو  -
  روشن کنم!

  نمیشه دیرتر برم سر کار؟ -

سرت آوردم تا امروز خودت خیر، اصال نمیشه. فعالً این بالي جهنمی را به -
الم نگه داري و به امید هاي آسمانی و زمینی، زنده و سرا در برابر بقیۀ دام

دهی و فنا میاي خودت را بهروي و در گوشهامشب باشی... وگرنه می
  کنی!پدر میام را بیبچه

***  

پس از اینکه وادیم از خانه دور شد، رکسارینا سرش را از پنجره بیرون آورد 
 یمهو داد زد: پرکاد، اگه لباساتو به اندازة کافی کثیف کردي بیا خونه میخوا

  با هم کیک کشمش درست کنیم!

پرکاد به درون خانه دوید و به جاي اینکه دستش را آردي کند، صاف رفت 
سراغ کمد. در آنرا باز کرد و جعبۀ ابزار وادیم را از کمد درآورد و شروع کرد 

  به ریختن همۀ وسایل آن روي زمین. 

  کنی؟رخساره گفت: بچه، چکار داري می

  گردم!می »گوشتیپیش«پرکاد گفت: دنبال 

  خواهی چکار؟ چهار سو یا دو سو؟گوشتی میپیچ -



 

  اونی که نوکش تیزه، آها پیداش کردم -

به  اش مشغولگوشتی چهارسو روي شمشیر چوبیسپس با یک چکش و پیچ
  کار شد. 

  چند دقیقه بعد داد زد: آخ!

نرا آبا پیچ گوشتی انگشتش را زخم کرده بود. رخساره انگشتش را شست و 
چسب زد. بعد با یک دستمال دستۀ شمشیر چوبی پرکاد را پاك کرد. خون 
انگشت پرکاد از هفت سوراخ ستاره مانندي که روي دستۀ شمشیرش ایجاد 

مانند، شکلی مانند یک بادبادك شد. هفت سوراخ ستارهکرده بود پاك نمی
   را ایجاد کرده بودند.

  درست کردي؟ ها را براي چیرخساره پرسید: این سوراخ

  پرکاد که درد انگشتش را دیگر فراموش کرده بود با خوشحالی گفت: 

  !درست مثل شمشیر جنی وستالن شدهحاال شمشیرم 

   



 

2042تا  2019سالهاي  – ششمقصۀ   

  هاي سخت رویش هسته

  

ن زمیشود و چون باران از آسمان بهها سبز نمیفرهنگ انقالب از میان کتاب
بارد. براي تحقق این فرهنگ، یک نسل از بشر باید ساخته شود. هم نمی

 ها و تجارب نویننسلی که حداقل چهل سال طول خواهد کشید تا با اندیشه
یان خروشان بدین معنا در جرانقالب مواجه شود و آنها را بازتولید کند. 

پیش مفهوم انقالب، شکست و پیروزي، هر دو به یک اندازه در حرکت به
  . یابندمی

  



 

هاي کارگري در کارخانجات لهستان، اتحادیهنخستین گنگرة عمومی 
، تیامنی در پی این شکستاوکراین و روسیه؛ کامالً تحت نظر پلیس بود. 

  دند. تمام شرکت کنندگان در کنگره توسط پلیس بازداشت ش

س در پکرد. سازماندهی کارگران شکل دیگري از ارتباط و تبادل را طلب می
در دفاع از کارگرانی که توسط نیروهاي پلیس دستگیر  ئاًابتدااین واقعه، 

کوچک و محافل شدند، اساسی در زندان نگاه میشده و با جرائم بی
  متعددي در مناطق مختلف شکل گرفتند. 

خواندن کتابها و مطالب پراکنده با سوسیالیسم آشنا کارگرانی که از طریق 
ا ر یشانهاطور طبیعی در محیط زندگی و کار خود، دریافتشده بودند؛ به

طور پراکنده یا مستمر در اختیار دیگران متناسب با فهم خویش از شرایط، به
  دادند. قرار می

رگران و کاکارگران کارخانجات بزرگ ارتباط مستمرتري با یکدیگر داشتند 
ر تري قرار گرفته بودند. بحث بر سهاي کوچک در روابط نسبتاً پراکندهکارگاه

مسئلۀ سوسیالیسم، بحث سازماندهی شده، منظم و با برنامه نبود. از 
اي هنظام کنونی در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوسپراکنی بهمتلک

رخانجات؛ تا توضیح کارخانه؛ تا برخوردهاي اعتراضی و پرخاشگرانه در کا
د معینی در جمع دوستان و آشنایان؛ ارافبهکمونیستی نسبتاً دقیق مفاهیم 

  داد. طیف وسیع و ناهمگون ارتباطات نظري در میان کارگران را تشکیل می



 

تر یافتند که از دیگران جديرا میکسانی ، روابطهمین تالطم در کارگران 
ري تعمیقهاي دادند. بحثش فرامیتر گوحرفهاي یکدیگر دقیقبودند و به

در  شد واین شکل جامعه و تولید انجام میناپذیر تداوم جبراندربارة عواقب 
  ند. کردتري برقرار میها، کارگران با یکدیگر روابط عمیقپس این صحبت

شد که کارگران تشویق شوند تا با مطالعۀ اجتماعی باعث می روابطاین 
ستجو انتقال دهند. جنیز دیگران بیشتر، اطالعات بیشتري کسب کنند و به

یید و تکمیل کند، از قبیل معینی که بتواند مباحث آنها را تأبراي منابع 
 بخشی از مشغلۀ روزمرة آنهاکتاب، جزوه، منابع اینترنتی و غیره مبدل به

  شد. می

مدت سه یا چهارسال در میان این روابط کارگري قرار کارگري که بههر 
یر هم شد، یا اگر دستگگرفت، با فرض اینکه توسط پلیس دستگیر نمیمی
شد؛  با داد و بدین واسطه از جمع مزبور خارج نمیشد، کسی را لو نمیمی

و در میان  ساختمی تردار و طوالنیاي ادامهبخشی از همین کارگران رابطه
  یافت. جمع اعتبار بسیاري می

جز رفاقت! که هر چقدر زمان از آن چیز در جهان نویش خوب است بههمه
روي هیچکند که بهشود، گویا ارزشی جادوئی پیدا میتر میگذرد و کهنهمی

  بدون گذر زمان ممکن نیست. 

یدند فهماز تاریخ، می طور خودکار و با تکیه بر مطالعاتشاناین کارگران به
ی پیش برد. حتبهتوان نمیهیچ هدفی را  ،که بدون داشتن تشکل و سازمان



 

کردند، از آنجا که انسان از بدو هاي تاریخ در این میان کمکی نمیاگر کتاب
رابطه در همین طبیعت تولد تا لحظۀ مرگ موجودي اجتماعی است، به

حال  در عینکند و تري عاید میجمعی نتیجۀ مطلوبیافتند که کار دستمی
  نشینی است.تر و شادتر از کنج عزلتکاري مفرح

ویژه در جریان مقابله با و بهدر جریان آشنائی و رفاقت کارگران با هم، 
ار بمتفاوت و هرچند وقت یکاعتراضی هاي هاي مختلف که با کنشماکارفر

ز آنها طبیعی بود که برخی اگردید، اعتصابات کوتاه یا بلندمدتی منجر میبه
فا شدند و از مصاحبت با یکدیگر بیشتر صبیشتر از دیگران با یکدیگر جور می

  شد. کردند و در میان آنان صمیمیت بیشتري برقرار میمی

اي که در آن بخش کارخانهخط تولید و شکل خانواده، تعداد فرزندان، 
اي شخصی و غیره نقش همحل زندگی، سلیقهشهر و مشغول به کار بودند، 

  کرد. هاي چند نفرة کارگران بازي میگیري این گروهمهمی در شکل

این ر براي حل همدیگبه و فهمیدنددیگر را خوب مییکآنها مشکالت 
کشی یا تعمیر شان براي اثبابرفیقمثالً به .ردندکمشکالت کمک می

مریض دیگران در  هايکردند، مادران از بچههاي ترکیدة خانه کمک میلوله
هاي کوچک یا در صورت کردند، براي یکدیگر هدیهصورت لزوم نگهداري می

کردند، به یکدیگر پول قرض نیاز دارو و مواد غذائی و لوازم زندگی تهیه می
ه گونگرفتند و از اینپس نمییا دادند و دادند و با شادي آنرا پس میمی

  ... اندازدتعارفاتی که صورت آدم را گل می



 

ي »بخیرصبح«شدند و طور خالصه آنها هر روز از دیدن یکدیگر شاد میبه
گفتند، حقیقتاً و از ته دل، آرزوي خیر براي صبح رفیقشان که به یکدیگر می

دانستند اگر فالنی می فهمیدند، مثالًبود. آنها حال همدیگر را خوب می
خیلی عصبانی و یا شاید خیلی غمگین  زند، حتماًامروز چنین حرف می

  است. 

که  ،جز لوازمات ابتدائی یک رابطۀ انسانیاینها چیزي نبودند بههمۀ 
ند. گرفتهاي رفیقانۀ کارگران شکل میآرامی و اطمینان در میان این جمعبه

  ساخت. با یکدیگر می» فکريهم«اي انسانی که آنها را قادر به رابطه

هاي دانست که نخستین هستهنمیطور قطع به هیچکس دو قرن و نیم بعد،
پایان آنها، سلولهاي تکثیر شوندة قامت انقالب تکرر بیتقسیم و کارگري که 

 أالبته جاناتان دربارة سرمنشرا تشکیل دادند، کی و در کجا ساخته شدند. 
شد نمیوي دقیقی داشت. اما روي نظریات نسبتاً آنها نظریات و حدسیات 

دانست همانطور که او نمیقطعی حساب کرد. » دانسته«عنوان یک به
ي پایان آنها، سلولهاسلولی در طبیعت که تکرر بینخستین موجودات تک

تکثیر شوندة قامت حیات را تشکیل دادند، در کدام گوشۀ فراموش شدة 
   اند.اقیانوس، به پردة هستی راه برده

راهی هیچ همۀ معلومات، اش بهرغم دسترسیعلیبراي جاناتان سالیتود، 
براي دسترسی قطعی و محرز اطالعاتی به چنین جزئیاتی در گذشتۀ دور، 

  وجود نداشت. 



 

خواندن و تحلیل هاي رفیقانه معموالً بههاي کارگري در این جمعهمفکري
 هايشد که تاریخاً رنگ و بوي کارگري داشتند. نوشتهمطالبی منجر می

انقالبات سوسیالیستی شکست خورده در تاریخ، مانیفست مربوط به
هاي پراکنده درباره سندیکاها و نوشتهتجربۀ کمون پاریس، کمونیست، 

موجود  دن کاپیتال و فهمیدن اینکه چرا اینمجامع کارگري و گهگاه خوان
ان تواند چنین سرط، می»کاال«آزار و بعضا مفید و سودمند به نام ظاهر بیبه

 هاي زندة یک اندامي را بر قامت حیات بشر بیاندازد. زیرا که سلولاکشنده
نگران سالمت و بقاي حیات ارگانیک، بر ذات و طبیعت خویش، همواره دل

  هستند. نیز کل ارگانیسم 

چشند، جمعی را میکارگرانی که مزة شیرین رفاقت و کار و همفکري دست
جهان  همۀبهروابط پرصفا ارند که این مزة شیرین تمایل د خویش طبیعتبه 
قی و یپیدا کند. چه اشکالی دارد که همۀ بشریت با رفاقتی حقگسترش نیز 

 خانمانیو بدون وحشت از بیکاري و فقر بی جمعی زندگی کنندکار دست
  آن است؟ از بخیر آرزومندانه بگویند؟ چه چیزي مانع یکدیگر صبحبه

ري کوچک، همیشه اینست که آرمان گسترش طبیعت یک هستۀ کارگ
طلبانه نیست، بلکه پرورد. آرمانی که قدرتهمۀ جهان را در دل خود میبه

ر ریا را دطلبانه است، زیرا او شادي گرفتن یک دست رفیقانه و بیشادي
دست خویش، تجربه کرده است و قصد دارد که با سربلندي، این شادي 

  یک شود.  ریا را با دیگران نیز شربی



 

هاي خودآگاهی در یک هستۀ کارگري پدیدار آنگاه که نخستین بارقه
ک مثابه یشود و آنان خود را نه در بستر گروهی بسته و کوچک بلکه بهمی

ن جهان تمامی کارگرا سان باهمینبهیابند؛ خود را طبقۀ اجتماعی بازمی
آیند که  فراملیتی، هائی برمیآرمان شپرور بینند و در جهتپیوند میهم

هائی انترناسیونال و فراجنسی، فراکشوري، فرانژادي و بالواسطه آرمان
یک هستۀ کارگري است و همواره چنین این طبیعت پویش گیر اند. جهان

اي مواجه شود مگر اینکه با عوامل مخرب و بازدارنده ،پیمایدمسیري را می
  نماید. که حرکت طبیعی آنرا مختل 

ریا، فقط بی هايشاديسازنده؛ تحت ضرب همۀ این عوامل مخرب و مختل
باري از هم طرز اسفبههستۀ کارگري د و سپس نآورچند سالی دوام می

براي حفظ روابط رفیقانۀ  وش متصوريآمد که هیچ رنظر میپاشید. بهمی
  هاي کارگري وجود ندارد. هسته

ۀ گذشتند، روابط رفیقانخاصی از رشد میها از مرحلۀ وقتی این هسته
روابط سطحی، صرفاً سیاسی و عقیدتی یا روابط ، مبدل بهشاندرونی

 شد. گرانه میمنشانه و معاملهدالل

منشانه، افرادي بودند که خود یکی از دالیل بروز این روابط سطحی و دالل
بهتري  نامیدند. اینها از سطح زندگی و معیشتمی» فعال کارگري«را 

جز فروش بهمعیشتی هاي فعالیتسایر اقسام برخوردار بودند و غالبا از 
را براي خود به » دفاع از حقوق کارگري«ندند و ارگذنیروي کار روزگار می

  روشنفکرانه تعیین کرده بودند. مشغله و رسالت عنوان یک 



 

نالند و زیرا در ف .نیز نبود وائدالبته خالی از ف ایف خودانگیختهانجام این وظ
براي تغییر حکومت از روزمره  محاسباتها، افراد و جریاناتی بهسایر کشور

گونه این. آنها مشغول بودندو نه اجتماعی و انقالبی؛  ،زوایاي صرفاً سیاسی
  یافتند. را با خود همسو می» فعالین کارگري«

د به افرااین جریانات از طریق ارسال انواع سوبسیدهاي نقدي و غیرنقدي 
، آنها را از نظر مالی حمایت کرده و »فعال کارگري«عنوان شناخته شده به

  .کردندرا بازي می» اسپانسور«نقش اصطالحاً این اشخاص براي 

ر هاي فنالندي اعتبامآبانه که براي گروه»اسپانسور«گرا و البیاین روابط 
مالی و اعتبار » فعالین کارگري«آورد و براي ارمغان میسیاسی به
هاي کارگري وارد کرده جمع هستهرا به یاعتبارات کاذب اًمجموعاجتماعی؛ 

ها، مسائل پیچیدة مالی در شیوة خرج بود که عمیقاً باعث بروز حسودي
و سایر مباحث شدیداً غیر رفیقانه در میان  ي سیاسیدهاکردن این سوبسی

  کارگران شده بود. 

چار رخوت هاي کارگري، در ادامۀ حیاتشان دهمۀ هسته بدون استثتناء
بخش درون آنها نابود تمام روابط رفیقانه و شاديشدند و در مواقعی می
 همۀ آنها ، مانند دیواري جبري و غیرقابل عبور در برابررفاقت شد. مرگمی

  بود.ایستاده 

 و، در نشریات فنالندي هادر ازاي دریافت این اسپانسور» فعالین کارگري«
ت کوتاه ز طریق صدور بیانیه و نوشتن مقاال، ارنگارنگ سیاسیمطابق نظرات 



 

ر اي را دگرانه، بازار سیاسی معاملهو مختصر و غالباً سطحی و غیرمستدل
دنبال کشانده بودند و در میان جریانات رنگی بهتصویر بهشرق کارگران  میان

   گشتند.رنگ و جایگاه خود می

عنوان منشانه بهفرهنگ و ادبیات داللچنین گسترش  جریانات فنالندي با
 ایفاهاي کارگري در رویش هستهمخربی بسیار نقش » ادبیات کارگري«

  کردند. می

مخرب و غیرقابل عبور، از بازدارنده، هاي سخت، در برابر این موانع هسته
  ریختند. هاي پائیزي بر زمین میپاشیدند و چون برگهم می

» تمبارزه براي تغییر حکوم«که در میان جریانات فنالندي  حرکتی مکانیکی
 سوي هب گرانه نطفۀ هر پویشیتخریب با مکانیزمیشد، از آنجا که نامیده می

ر داین شکل حکومتی را به تغییر مناسبات تولیدي و اجتماعی بقادهنده
در جهانی معکوس  چون طنزي تاریخیهمخشکاند؛ می ،رشد همان صبحدم

 ؛عقیمشوم و اي چرخهدر هزارتوي  که بر روي کلۀ خودش ایستاده است؛
کل شن همی اي جز ماندگارينتیجهشد که بقاي مناسباتی میمنجر بهعمالً 

  حکومت نداشت. 

ادبیات «ارزش حقیقی سنجش داوري و براي  قابل اعتمادي هیچ معیار
آمیزي را بار، هر نوشتۀ ابتذالوجود نداشت. در این اوضاع اسف» کارگري

  نام داد...» ادبیات کارگري« شد، میجاعالنه  شکلینیز به
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  هاي بتی خوشگله ممه

  

کند که فلزي تولید می ۀخطی وجود دارد که قطع ،سازيدر کارخانۀ واگن
 شود. کارگرانها استفاده میشکل قابلمه است و براي روکش ترمز واگنبه
گویند. این همان خطی بود که در می» خط قابلمه«این خط اصطالحاً به

آن وادیم استانوویچ دراگومیروف انگشت کوچکش را زیر دستگاه پرس قطع 
  کرد. 



 

 رکارگر خط قابلمه بود، داشت خطرفیق کلیمنت مولوتوفسکی بوتوف که س
  زد. کنار خط قدم میدر زده و کمر کرد. دستش را بهرا بازدید میتولید 

یدند، ناممی» ی خوشگلهبت«جائی رسید که بئاتریسکا والنووا که او را به
 ها به جلو تکان»قابلمه«بود. باسنش موقع حرکت دادن کاري تراشمشغول 

نامید. می» اشرق و مشرق«خورد. تکانی که رفیق بوتوف آنرا تکان می
  هاي نرم بتی خوشگله از زیر لباس کار قلمبه بیرون زده بودند. سینه

اي بئاتریسکا والنووا تا سه سال پیش در یک کلوپ شبانه، تن فروش حرفه
اي همان حرفهشاغل به .معناي واقعی کلمه بودبه» ايفهحر«بود. او یک 

   ی...فروش، یعنی تنبوده است »تر حرفۀ تاریخ بشرقدیمی«گویند که می

ه فرستاد که یکسالخانه میمشتریانش را با چنان آرامش خاطر و رضایتی به
رفتار  خاطرخودش دست و پا کرده بود. به ها مشتري پر و پا قرص برايده

 . مانندنامیدندمی» پرستارخانم «اش با مشتریان، برخی او را مهربانانه
ریانش ، از مشتکندپرستاري که گویا دارد فداکارانه از فرد بیماري مراقبت می

  . کردمراقبت می

 تمام بدن ،در وقت محدودي که مشتریان داشتند، با حرکات داغ و سکسی
توانست یک زد که حتی میرفهائی میبوسید و در گوششان حآنها را می

زمینی را هم تحریک کند. سپس آنها را گرم و دیوانه روي خودش سیب
و عصبیت و انرژي  داد که تمام ناراحتیآنها اجازه میانداخت و بهمی

نان مفرح، چبازي کنند؛ تا بعد از این شان را در پائین بدنش خالی سرخورده



 

 بتی خوشگله، در عرضیت بکنند که گویا نفس بزنند و احساس رضانفس
را  »یک دنیاي بهتر«بیولوژیک -اجتماعی-ساعت همۀ تجسم سیاسینیم
  . استعطا کردهآنها به

 یف که یکی از مشتریاني دیمیتريسه سال پیش، مرد جوانی به نام آرکاد
م همۀ پرهیزها و اخطارهائی که رغبئاتریسکا والنووا بود، علی یگهمیشه

سراپا عاشق او شد و آنقدر در  یک شب بهاري وي کرده بودند، دوستانش به
ه کعاشقانه نوشت  هايو برایش نامهبا او قرار گذاشت و زیر پایش نشست 

  خوشگله راضی شد با او ازدواج کند. بتیباالخره 

خط «کنار خط قابلمه که آنرا دیگري در امروز شوهر بئاتریسکا در خط 
کرد. آنها یکسال بعد از ازدواجشان، یک پسر نامیدند، کار میمی» گیرضربه

  به دنیا آوردند و نامش را آنتون گذاشتند. 

و  داريچهب را ناگزیر کنار گذاشت، زیرابئاتریسکا کار کردن در کلوپ شبانه 
ال شوهرش هیچ دو شغل متفاوت برایش امکان پذیر نبود. بهرحداشتن 

فروشی ادامه دهد، شغل تناعتراضی نداشت که اگر خودش مایل است، به
  اش باشد. خوبی مراقب سالمت خود و خانوادهالبته با این شرط که به

ار را ادامه اینک بئاتریسکا شانه باال انداخته بود و گفته بود: نه، دوست ندارم
ازاي هر ساعت ارزد. بهدردسرش نمیدهند، به. حقوقی که بهم میبدهم

دهند، اما در من حقوق میکار، فقط یک و نیم برابر ساعت کار کارخانه به
ر د روزساعت کارم نیست و بعضی وقتها باید تمام عوض هیچ اعتمادي به



 

ها نیز دهند. مشترينمیکه انتظار مشتري بمانم. قرارداد رسمی هم 
آن نخورده و بوي هفته آب بهیکآیند که آنجا میشان با بدنهائی بهبرخی

 را کتک اند که یک زن بردهآنجا آمدهدهد و برخی انگار براي این بهگند می
بزنند. وقتی آنتون بزرگتر شد، شاید بروم در بیمارستان کار کنم. ولی دیگر 

  کنم.در کلوپ کار نمی

 دهم چن» خط قابلمه«بئاتریسکا در میان کارگران مرد کارخانه، حتی در 
مشتري قدیمی داشت که او را همیشه با لبخندي مهربانانه همراهی 

خواست از او دریغ ، هر کمکی می»آنشب«کردند و به یاد خوش می
  کردند. نمی

 ککردند ولی این حسودي، بیشتر یشوهر بتی خوشگله حسودي میآنها به
شیرین بود، تا احساسی که  ايخاطرهشدن زندهاحساس دریغ از گذشته و 

اي بکند. شوهر کوچکترین عمل دشمنانه و یا نامحترمانهآنها را وادار به
یرا زکرد. نمیپنهان را از کسی  همسرشوجه شغل قبلی هیچبئاتریسکا به

 شبآن«این شغل قبلی زنش بود که باعث آشنائی ایندو شده بود و خاطرة 
 هشان عطر و بوئی خواستنی دادگیزندگی خانوادبراي همیشه به »بهاري

  . بود

رفتاري مهربانانه داشت. لبخند ملیحی بر دوستانش بتی خوشگله با همه 
افتاد. در ماههاي اول کارش در نمی ود که هیچوقت از صورتشروي لبش ب

کارخانه، بیشتر زنهاي کارگر براي حفظ عفت و آبرویشان از او فاصله 



 

ها از میان ست شدند و فاصلههمه با او دوگرفتند، ولی بعد از یکسال می
  .رفت

سادگی او را دوست داشتند و همۀ کارگران در کارخانۀ واگن سازي، به
 »بتی خوشگله«دوستان، هنوز بدون هیچ خجالتی او را این بسیاري از 

 بتی«بلند با صداي نامیدند. حتی شوهرش گهگاهی در حضور همه او را می
  خندیدند. کرد و همه از این کار باصفاي او میصدا می» خوشگله

 کردند که موضوع شغل قبلینه بتی خوشگله و نه شوهرش هیچ تالشی نمی
ها از آن خودداري سبببئاتریسکا را از کسی مخفی کنند. پس از مدتی، به

 فراموش کرده بودند شغل قبلی ههم ؛دلیلبی هايکاريچنین مخفی
بئاتریسکا چه بوده است. طبیعی است که موضوعاتی از این قبیل اگر مخفی 

از دست نیز نباشند، پس از مدتی جذابیت اجتماعی خود را سري و فوق
  دهند.می

مشتریان قبلی بتی خوشگله یاد گرفته بودند که او را به طریق دیگري دوست 
 طآغوشی فقهم. براي دوست داشتن یکنفر هزار راه متفاوت هست و بدارند

رختخواب رفته بودند و بتی یکی از آنها است. مردانی که روزي با او به
نهصد آورده بود؛ اکنون به هایشانتنهمۀ جهان را بهموقت خوشگله آرامش 

  داشتند.آمیز دیگر، او را دوست میو نود و نه راه محبت

اري کجاي بتی خوشگله اضافهاش، بسیاري از این مردان بهملگیدر زمان حا
. بتی خوشگله، شوهرش برخوردار شوداستراحت الزم از کردند تا او بتواند 



 

هاي کارگري در میان ترین خانوادهو پسر کوچکشان آنتون، یکی از محبوب
  سازي بودند. اگنوکارگران 

اي از هدایاي کوچک از کارگران اش، تپهسالگیدر روز تولدش سهآنتون، 
یکی از این هدیه ها، گردنبندي برنزي بود که جاي کرد. سازي دریافت واگن

این دوستی و محبت فقط در یک عکس کوچک در آن جاسازي شده بود. 
میان مردان نبود. زنان کارگر هم بتی خوشگله را دوست داشتند و او را در 

  گفتند. ع خود خوشامد میجم

آن  يرفیق کلیمنت مولوتوفسکی بوتوف، با اینحال که خودش گهگاه مشتر
ه را پیدا نکردبا بتی خوشگله آغوشی هرگز جرأت همکلوپ شبانه بود، اما 

ت و هراس داشنظیر بتی خوشگله . رفیق بوتوف از جوانی و شادابی بیبود
ترسید که در برابر او کم بیاورد و از این می. شددر برابر او دستپاچه می

 بخشیدگی نمیعرضهخاطر این بیآبرویش برود. هیچوقت هم خودش را به
  براي جبران مافات، خیلی دیر شده بود. دیگر و اکنون 

 زد،پشت حلقه کرده بود و در خط قابلمه قدم میهمانطور که دستش را به
 داشت کارروي دستگاه دوال شده بود و به جائی رسید که بتی خوشگله 

ه او بدوخته شده بود. باسن بتی خوشگله کرد. چشمان رفیق بوتوف بهمی
خواي با من مهربون بشی؟ مگه من چه گناهی نزدیک شد و گفت: تو کی می

  کردم؟



 

بتی خوشگله گفت: اي بابا، دوباره شروع شد؟ صد دفعه بهت گفتم که 
مدي. االن که من زندگی دیگري آمیجلو  آنموقع که فرصت داشتی باید

 کلوپ که هنوز پر !سرگرمی دیگري براي خودت پیدا کن یکجانم دارم. برو 
در وسط کارخانه با من الس  وئی آمیاینطوري زنهاي خوشگل است. از 

  شوند. بینند و از این کار تو ناراحت میزنی، خوب نیست. همه میمی

فت مهربانانه، دلش گرم شد و جلوتر رنسبتاً خ رفیق بوتوف با شنیدن این پاس
 ببینند؟ منما را گفت: آخر همه چرا باید لرزید با صدائی که از هیجان میو 

محشري با هم داشته باشیم. اگر تو فقط  یهاي پنهانتوانیم لحظهو تو می
با تو حساب تر بشوي. من حتی راضیم که پولش را هم کمی با من مهربان

!! بعد جلوتر رفت و در کنار بتی خوشگله ایستاد و دستش را از کنار، به کنم
  باسن نرم او فشار داد. 

 »ماروتیس«پنداشت که از شوك حاصله از یک لحظه بعد، رفیق بوتوف می
 چنینبتی خوشگله روي زمین افتاده است. » اشرق و مشرق«لمس باسن 

 ولیهمخوانی داشت. » سماروتی«اي با تمام تعاریف او از شوك و سرگیجه
   .اروتیکی رخ نداده بودو در اینجا هیچ واقعۀ  اشتباه میکردمطابق معمول 

زده بتی خوشگله که همیشه مهربان و آرام بود، در برابر چشمان حیرت
دیگران، یک قابلمه آهنی را برداشته بود و آنرا محکم توي کلۀ رفیق بوتوف 

رد. خون که بود و داشت خونریزي میکوبیده بود. ابروي رفیق بوتوف شکست
  هم از ابرویش جاري بود و هم از تمام آبرویش... 



 

درمانگاه بردند و ابرویش را سه بخیه زدند. آبرویش کارگران با خفت او را به
  شد در درمانگاه بخیه زد. را البته دیگر نمی

پشت  خانه برگشت وکار، کلیمنت مولوتوفسکی بوتوف بهوقت پس از پایان 
ستان دست سوم نوشتن یک داکامپیوترش نشست و شروع کرد به

دربارة  ،ايحاشیهطور بهبتی خوشگله و ضمنًا  ةپورنوگرافیک: دربار
  هاي کارگري سوسیالیستی!هسته

هاي بدن بتی خوشگله و انگشتش که درون این اش از سوراخدر نوشته
کرد، اي میآزاردهنده لولد، عملیات اکتشافی وها، مثل ماري که میسوراخ

 زد. در داستانش،ربط مینقب بی» هاي کارگري سوسیالیستیهسته«به 
ار گرفت و آنرا مانند پیچ رادیو فشنوك پستان بتی خوشگله را با انگشت می

پیچاند تا بتی از درد اعصابش خورد بشود و او را صد دفعه داد و میمی
  نفرین کند. 

هاي آزاردهنده و دردآور، که اندام یک زن بازيداستانش دربارة این ماربه
شود؛ یک نام ب میدر آن معادل یک سطل آشغال یا کاسۀ مستراح محسو

  اروتیک! داستان هم داده بود:  یونانیپرطمطراق 

دید و در خواب با آرزوي ها مدام خواب میدر داستانش مثل تریاکی
کرد و بدن بتی خوشگله را با خودش بازي می» هاي بتی خوشگلهممه«

... گویا یکنفر این شیوة داستان دادقرار میآزار و اذیت سادیستی مورد مدام 
یف چنین تعررا که » تخمرئالیسم بیسوپر «، یعنی پیشقرن دو نویسی 



 

ات را در رؤیاهاي زدن نداري، حتماً باید بزدلیحرف اگر تخم« :شودمی
ه او یاد دادهمین دیروز به ؛»براي خواننده تعریف کنی اتشبانهآور خفقان

  بود. 

 خوانده باشدکوتاه چهار داستان -دانست که هر خواننده امروزي که سهنمی
که  ايزدهتریاکی و افیونفوق هاي ؛ از داستانتنشان بیارزدکه سرشان به

 اشقافتد، اگر اُاتفاق می» در سرزمین عجایب ُخرخُر نصفه شبی«همیشه 
  گیرد.اش مینگیرد، حتماً خمیازه

ک خودش تحریالجرم اینقدر از این حرفهاي منقل تریاکی در خواب نوشت که 
شد. روي صندلی و در مقابل صفحه کامپیوتر خودارضائی کرد. تأثیر سرنگ 

 ،بودندفرو کرده او ابرویش به زدناي که براي بخیهکنندهحسفین بیمر
پیشانی دردي آزاردهنده در حسی جایش را بهرفت و بیمیبین داشت از 

. حالت تهوع داشت. سرش را ناگهان پائین آورد و روي کیبوردش ه بودداد
  استفراغ کرد. 

فشار داده بود ناغافل هم  ماوس را ۀکار کرده، دکماما قبل از آنکه بفهمد چه
هاي هسته«دربارة  حاشیهالعلی ناتمامش که گرافیکو داستان پورنو

اش، که در آن شامپوي ضد کچلی شاپ تبلیغاتیهم بود، در وب» کارگري
 »ایست سنت لورن«و کرم پوست ضد حساسیت از مارك » بوت بارتی«مارك 

ا هم داشتند آنر اندیگر ود وکرده بمنتشر ناخواسته  ؛کردخرید و فروش می
از این خطوط » دفاع سیاسی«جز حاال او دیگر راهی به خواندند.می

  سردرگم نداشت.خاکستري رنگ و 



 

  ند. بوردش را پاك کیک تکه دستمال برداشت تا استفراغ روي کیدستپاچه، 

و  دانست که بیست و هشت سالکلیمنت مولوتوفسکی بوتوف، نمیتاواریش 
سه ماه و دوازده روز و چهار ساعت طول خواهد کشید، تا او بتواند چنین 

اش استفراغ لزجی را از روي کیبورد کامپیوترش پاك کند، تا باالخره دوزاري
 ه،دمنتشر کر خودش شاپوبدر هاي سادیستی که بازيبیافتد که این مار

  نیست.» ادبیات کارگري« هر چه که باشد، در هر صورتاسمشان 

 یوا (بتیپسر کوچک بئاتریسکا والنووا دیمیتريآنتون، در آن لحظه، 
یف؛ فقط سه سالش بود. آنتون داشت با تانک خوشگله) و آرکادي دیمیتري

بازي  که در روز تولدش از رخساره هدیه گرفته بود، بازي کوچک اسباب
اشت کنجکاو، دو با دستانی بازیگوش و چشمانی سالگی در سن سهکرد. می

او روزها  فهمید.را میهاي حرکت آنو محدودیتیک تانک  مانور هايتوانائی
  بازي مشغول اکتشاف بود.با این تانک اسباب

***  

ي یف، فرماندة نیروهفتاد و نه سال بعد، وقتی تانک حامل آنتون دیمیتري
زرهی ارتش سوسیالیستی زمین، در نبرد صالحۀ سعد نهري در حومۀ 
واشنگتن دي سی، مورد ضرب موشک ضدتانک سربازان دآعس قرار گرفت 

گرفت و آنرا آتشی که بدنش را در بر میهاي شعلهو منفجر شد؛ او در میان 
  یاد آورد. اش را بهسالگیبرد، تولد سهآسمان میبه کرد ومی دود



 

یف در آمیزي که فرمانده دیمیتريهاي نبوغنظیر و طرحبه خاطر شم بی
داشت، سلحشوران اورسامینوریس به او لقب شهري و دروننبردهاي زرهی 

هم روز تولد سه سالگی و هم روز مرگ آنتون داده بودند. » پدربزرگ جنگ«
یادماندنی بودند... در یف در سن هشتاد و دو سالگی، روزهائی بهیمیتريد

، هاي تانک ذوب شدهدر میان آهن اشمیان خاکسترهاي جسد سوخته
درون  ،ئاتریسکا والنووواگردنبندي برنزي یافتند که عکس صورت مادرش، ب

ش گردنگرفت و آنرا به را »بتی خوشگله«صالحه گردنبند عکس آن بود. 
دانست که بتی خوشگله از معدود کسانی است که روزي با پدر می بست. او

فرمانده دراگومیروف، یعنی با وادیم استانوویچ دراگومیروف در یک هستۀ 
  سازي، همنشین بوده است. کارگري در کارخانۀ واگن

دو قرن و نیم بعد، این گردنبند برنزي، در موزة تاریخ اورسامینوریس در برج 
عنوان یکی از بهکوکب شمالی در پایگان جمهور، لک کشیدة فسر به

امالً ک، در یک محوطۀ زمین گرانبهاترین یادگارهاي انقالب سوسیالیستی
  شد. محافظت شده نگهداري می

از  که نگهدارندة گردنبندپایۀ در وسط سالن موزة تاریخ اورسامینوریس، 
با خطوطی که از نقاط ریز و درخشید. روي پایۀ آن، می، جنس پالتین بود

  »بتی خوشگله«وشته بودند: ن، درخشان الماس شکل گرفته بود
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  دیوار اختاپوس

 

وبی خآرا، سیماي ابژه، خداوندگار اشباح زیرزمینی تعلق؛ بهتن» ودیوجت«
مرگ هاي کارگري باخبر بود. زیرا راز ناگفتۀ از راز شکست و مرگ هسته

رازآلودة جهان اسرار از بود. او ۀ آنها، تنها در دست خود او دردآور هم
   مطلع بود.اسپانسورها تلخ فنالندي و قصۀ هاي سیاست



 

ترین موجودات که از درنده» پاي دریاي سرخهشت«ها در برابر این هسته
دادند و از دیوار گوشتی و وحشی دریا و از مطیعان ودیوجت بود، جان می

ی خوبتوانستند رد شوند. او بهانگیز این اختاپوس عظیم، نمیو وهم لزج
ا ب نابرابرش دانست که هرگز امکان ندارد که یک هستۀ کارگري در نبردمی

  در ببرد. اختاپوس دریاي سرخ، جان سالم به

راز پیروزي اختاپوس دریاي سرخ، درست در همان تعداد پاهایش (یعنی 
که » سرعت نور«ه و بر اساس ریاضیات؛ مانند هشت پا) بود. رازي نهفت

تواند عبور کند؛ تعداد پاهاي حدي است که هیچ مادة منسجم از آن نمی
اختاپوس دریاي سرخ، حدي ریاضی بود که هیچ هستۀ کارگري توان عبور 

هاي کارگري، حتی اگر ابتدائا بر اساس روابط از آن را نداشت. طرح هسته
بود، اما طرحی عقیم و محکوم به مرگ بود، که هر عمیقا رفیقانه بنا شده 

  کرد. ، جان تسلیم می»دیوار اختاپوس«بار، دوباره و دوباره، در برابر 

آشنا نبود. اما دو قرن » دیوار اختاپوس«، هیچکس با نظریۀ 2024در سال 
خوبی نه تنها این نظریۀ علمی را به، جاناتان سالیتود، و نیم بعد

شناسی هاي ریاضیات و علوم انسانآنرا بر اساس تمام دادهشناخت، بلکه می
اثبات کرده بود. تمامی اشکال سازماندهی اورسا مینوریس با شناخت کامل 

رصۀ عپا به» دیوار اختاپوس«از مرزهاي اجتماعی، فیزیکی و غیر قابل عبور 
تۀ یک هسدانست که هرگز خوبی میحیات گذارده بودند. اورسا مینوریس به

ن ساهمانعبور کند، بهسالمت به» دیوار اختاپوس«تواند از نمیازمانی س



 

ور عب» سرعت نور«توانستند از فضاشهر مریخ، هرگز نمی هاينوردسپهرکه 
  کنند. 

خوي او یعنی اختاپوس آرا و حیوان نگهبان و درندهشناخت کامل ودیوجت تن
اورسا مینوریس  دریاي سرخ، از درسهاي ابتدائی سازماندهی اجتماعی در

هنوز چیزي به نام اورسا مینوریس پا  2024بود. اما در سال  2317در سال 
هیچکس دیوار اختاپوس را هنوز به عرصۀ حیات نگذاشته بود و 

  شناخت. نمی

، وادیم 2024سپتامبر  25شب  7سته کارگري در ساعت هدر جلسۀ شبانۀ 
 هايحرفدر میان دستهایش گرفته بود و به استانوویچ دراگومیروف سرش را

داد. غم و خصمانۀ اعضاي هسته گوش میگهگاه غیررفیقانه، حسودانه و 
دالیلی که هنوز ، بهآنهارفیقانۀ اندوه همۀ جانش را فرا گرفته بود. روابط 

  بود. قرار گرفته فروپاشی  خطردر  برایشان ناشناخته بود،

ته، اشاین هسته گذپا بههرمانوف رفیق ارنوچنکو داد زد: از وقتی که رفیق 
فقط کارمان شده سر و کله زدن بر سر شکست  ایم.مان بدبخت شدههمه

 کنیم، حتماً درسیاست امروز صحبت می... حتی اگر راجع بهانقالب روسیه
 ...شودجریانات سیاسی فنالندي کشیده میجائی بحثمان دوباره به

همین امشب از هرمانوف کنم که اگر رفیق من اعالم می .شوداینطوري نمی
ا توي هیچ جلسۀ مزخرفی این جمع اخراج نشود، من از فردا دیگر پایم ر

  !گذارمنمی



 

 والدیمیر پروننکو با صدائی که از سرماخوردگی گرفته بود گفت: من شخصاً 
فیق ارنوچنکو موافقم که از اي ندارم، ولی با نظر رمسئلههرمانوف با رفیق 

ایش را در جمع ما گذاشته، روابط ما دارد هرمانوف پسه ماه پیش که رفیق 
شود. اما من بحث رفیق ارنوچنکو در دفاع از می و غیرقابل تحمل داغان
هاي استالین را هم، نه میتوانم قبول کنم و نه حوصله بحث کردن جنایت

 این بحث نینی را دارم. دیگر واقعاًحزب لمتفاوت دوباره بر سر اشکال 
  وار خسته کننده شده است.دایره

وادیم استانوویچ دراگومیروف هیچ نگفت. چیزي نداشت که بگوید. هر چه 
اي ههایشان در گذشتها و رفاقتشادي خاطراتگفت بیان اندوه و که می

عضویت هسته بههرمانوف چندان دور بود. یعنی قبل از اینکه رفیق نه
هم بریزد. آیا او یک خائن بود؟ آیا عمداً پذیرفته شود و همۀ روابط را به

  کرد؟ آیا از طرف پلیس ماموریت داشت؟ اینکار را می

ذهنش را فراگرفته بود. قبل از اینکه با  ۀهم هرمانوفبدبینی نسبت به
ه پنجرکنار موافقت کند، بههرمانوف دیگران همصدا شود و با اخراج رفیق 

  رفت و آسمان شب را نگاه کرد. 

هفت ستاره با شکلی عجیب افتاد که گویا بادبادکی را در آسمان چشمش به
و گفتند که ابشر مینقش داده بودند و انگار داشتند از روز ازل چیزي را به

توانست بشنود. یکی از آنها، ایلدون، با قراري و نگرانی و کالفگی داشت نمی
  شنید.خواست بگوید که وادیم آنرا نمییزي میزد. چچشمک می



 

حزب لنینی و نقش استالین در شکست هاي درون جلسه، دوباره بهبحث
  انقالب روسیه رسیده بود...

سوي آسمان گرفت. قبل از اینکه وادیم چشمایش را بست و صورتش را به
صداي واضحی مانند صداي جریان آب یک رودخانه در بفهمد چه شده، 

قرار فریاد صداي ایلدون را که داشت نگران و بی شنید، و سپس گوشش
  زد:می

  »او نفر هشتم است! نفر هشتم! از دیوار اختاپوس پرهیز کن! -«

***  

و ارویش را از پنجره برگرداند، همه به ،نماوقتی وادیم با چشمانی خواب
ا ر جمع رفت، انگشتشوي سبهنیز در سکوت نگاه کردند و ساکت شدند. او 

شمردن افراد کرد: یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، باال آورد و شروع به
  هفت، هشت!

  بعد پرسید: ما چرا هشت نفر هستیم؟!

ظاهر ابلهانه، خندید. بعد مثل رفیق پروننکو با صداي بلند از این سؤال به
دهد گفت: اگر یادت باشد کودکی توضیح میاینکه دارد چیز واضحی را به

  موافقت کردي و ما هشت نفر شدیم.هرمانوف خودت با عضویت رفیق 

  وادیم گفت: ما نباید هشت نفر باشیم.



 

  چی گفتی؟ -

  گفتم ما هیچوقت نباید هشت نفر بشویم. ما حداکثر باید هفت نفر باشیم. -

  چرا؟ -

  به خاطر دیوار اختاپوس! -

  خوب نیست. چندان که حال رفیق وادیم بودند  کردهشک  هدیگر هم

  وادیم ادامه داد: ما حداکثر باید هفت نفر باشیم. نفر هشتم زیادي است. 

ته را از هسهرمانوف ارنوچنکو گفت: به خاطر همین، نظر من اینست که باید 
  اخراج کنیم.

ین ابد همدر کار نیست. زیرا در آنصورت تعداد ما تا  یوادیم گفت: نه، اخراج
ا نباید مخیر، ماند و همیشه باید نفر هشتم را اخراج کنیم. هفت نفر باقی می

  تقسیم شویم!اخراج کنیم. ما باید کسی را 

بعد از ده دقیقه بحث، پروننکو که دیگر خسته شده بود، داد زد: ولی این 
ازماندهی آرزوهاي ما براي تشکیل یک حزب و تمام اشکال ستو، همۀ طرح 

ه ه نظرم رفیق دراگومیروف دیوانه شدبملغی میکند.  طبقاتی و کمونیستی را
  شدت تضعیف میشویم. کارگري مجزا، ما به ۀدو هستما بهتقسیم با  .است

  شویم. شدت ضعیف میوادیم گفت: بله، به



 

  کنی؟اصرار می بر این تقسیمداري پس چرا  -

  وادیم پاسخ داد: به خاطر اینکه ما باید ضعیف بشویم. 

  یعنی چه؟ -

  شویم!تر میتر بشویم، قويیعنی وقتی ما ضعیف -

بئاتریسکا والنووا که تا آن لحظه ساکت بود، بلند شد و مانند کسی که ناگهان 
اي حیاتی را فهمیده، مشتش را گره کرد و با صدائی پرهیجان مسئلهپاسخ به

  گفت:

ر تتر بشویم، قويا ضعیفگوید. وقتی مرفیق دراگومیروف درست می -
  شویم!وقتی ما کمتر بشویم، بیشتر می  شویم.می

ه شود، باولگا گفت: بله، درست مثل هسته یک سلول که وقتی بزرگ می
 شود. یک سلول کوچکتردو سلول کوچکتر و ضعیف تر از خودش تقسیم می

تر شود. وقتی ما ضعیفتر می، بزرگتر و قويشود، اما اندامتر میو ضعیف
وقتی سرخودمان را باخودمان گرم نکنیم و همۀ  شویم.تر میبشویم، قوي

آرزوهاي خودرا به یک یا دو عضو جدید خالصه نکنیم، راه رشد خود را در 
اي بین تودة کارگران خواهیم یافت و روي مبارزه با کارفرما که هرروز کلک تازه

ا از همین دستمزد ناچیزمان هم بکاهد، متمرکز خواهیم شد و از چیند تمی
عاملی تبدیل می شویم که نه تنها به، درخویشمحبوس و  گرادرونحالتی 

شود، بلکه مبارزه را در سطح تودة کارگران نیز کند و تکثیر میمبارزه می



 

ر کنیم فک این همتوانیم بهکه پراکنده نشویم میدهد. تازه براي اینسامان می
  آهنگ باشند.ها چگونه با هم مرتبط و همکه هسته

ند ، همه توافق کردتقسیمبحث بر سر چگونگی این  بعد از حدود یک ساعت
قسیم تترتیب سه نفره و پنج نفره که هستۀ کارگري هشت نفره، به دو گروه به

  . شود

***  

رزه مبا. این تقسیم عواقب بسیار پراهمیتی در کارخانۀ واگن سازي داشت
براي شرایط بهتر و دستمزد واقعی گسترش و تداوم بیشتري پیدا کرد. از 

هشت نفره نگرانی بزرگ کارگرانی که براي ورود به یک جمع طرف دیگر، 
تر بسیاري داشتند، ورود به یک جمع سه یا پنج نفره را بسیار آسان

  پذیرفتند. می

دو جمع سه و پنج نفره دوباره به ند،رسیدها به هشت نفر میوقتی این جمع
مجامع کوچک سه تا پنج شدند. کارفرمایان و پلیس هم زیاد بهتقسیم می

در این میان  و رسمی نفره افراد کاري نداشتند. هیچ حزب و سازمان بزرگ
  خصوصی نشان بدهد. آن عالقمندي بهنبود که پلیس به

طور مکانیکی بهفقط  تر اینکه جریانات سیاسی فنالندي کهمهمه از هم
دادند، در برابر ر اعتبار سیاسی عالقه نشان مییداتعداد آدمها و مقبه

گرداندند و چنین برمی خکوچک و ضعیف کارگري، متبخترانه رهاي هسته
  . دانستنده نمیمورد عالقرا هاي کوچکی جمع



 

 يهاهستهاین با از میان رفتن عالقۀ جریانات فنالندي بهو سان همینبه
از دست ها هستهاین نیز عالقۀ خود را به» فعالین کارگري«، کوچک

  داشتند. دادند و دست از سر آنها بر میمی

 اش را باالسادگی شانهگرفت، بههر کارگري که مورد توجه پلیس قرار می
انداخت و براي مدتی در گفتن نام دو سه نفر دیگري که در جمعشان می

کرد تا اعصاب شناخت مقاومت میآنرا را به خوبی می بودند و پلیس هم
   .مأمور پلیس را حسابی خرد کند

شد، او را دست بعد هم که اعصاب مأمور پلیس حسابی خرد و خاکشیر می
انداخت که گویا وي کار و زندگی درست و حسابی ندارد و مانند می

ی آزار، دارد دنبال یک محفل دوستانه سه نفره و بهاي وسواسی، بهبارزس
نۀ جز یک جمع دوستاگفت که بهکند. سپس  حقیقت را میوقتش را تلف می

 »ارتباط سازمانی«سه، چهار یا پنج نفره؛ با هیچ احدالناسی در جهان، هیچ 
گفت: اگر اینکار واقعًا جرم است، پس باید نفس کشیدن هم ندارد. بعد می

  جرم باشد!

مأمورین پلیس، از ه کردن وز کالفبیشتر این کارگران، پس از دو سه ر
رفتند که البته از جملۀ شان میشدند و پی کار و زندگیبازداشت آزاد می

  ها، برقراري مجدد جلسات چند نفرة شبانه بود. این کار و زندگی

» يفعالین کارگر«شود دور زد. کارگران یاد گرفتند که دیوار اختاپوس را می
هاي کارگري ت در ساختار درونی هستهجز دخالهاي دیگري بهسرگرمی



 

 ش وقایعهائی از قبیل گزارسرگرمیبراي خودشان دست و پا کرده بودند. 
... براي تغییر حکومتپراهمیتی در راستاي مبارزة جریانات فنالندي بسیار 

وپ سیاسی یک تلسکو یا اینکه با  بودند هرگز اتفاق نیافتادهالبته که وقایعی 
  شدند.نمائی میبرابر بزرگمقیاس سیصد و با 

شادي و رفاقت بازدارنده و مخرب؛ مکانیکی، هاي با از میان رفتن دخالت
  هاي کوچک کارگري بازگشته بود.میان جمعدوباره به

را در گل و چهار سال بعد، وقتی سیل رودخانۀ لوگان، یک دهکدة کوچک 
منظمی به کمک  کارگري، با سازماندهی ۀهست الي فرو برد، شصت و چهار

ها، سیل زدگان شتافتند و دهکده را بازسازي کردند. در پوشش این فعالیت
 تا در کنار مبارزههاي کارگري شکل گرفت هستهسراسري نخستین اجالس 

هائی مانند همیاريها و با هاي علنی دولت از آنبا کارفرما و بعضی حمایت
رفع مشکالت خانوادگی و هاي کمک آموزشی به فرزندان، آموزش و فعالیت

غیره... ثابت کند که هر خاصیتی را که یک حزب و یا حتی یک دولت 
اي دارا هستند و در طور نطفههاي کارگري بهسوسیالیستی داراست، هسته

طور آشکاري بروز صورت یافتن امکان اجتماعی؛ این شخصیت آنها به
   نماید.می

وار چپ و گسترش جهشزمانه به با چرخش هرچه بیشتر روحسال بعد، یازده 
هزار و ششصد و سی و دو جمع و ها و تبادالت طبقاتی و انسانی؛ ارزش

 هستۀ کارگري سوسیالیستیمجموعۀ کارگري که کمابیش قابل توصیف به
از  عمومیرسانی ، با یک اطالعبودند، پس از یک سري اعتصابات پراکنده



 

، کنندهنهادهاي هماهنگ  ازو برخی دیگر  طریق رابطین و افراد مسئول
هر چند در ابتدا را آغاز کردند. اعتصابی که  2035عتصاب عمومی سال ا

همراه داشت هاي بسیاري را در مسائل سازماندهی بهپراکنده بود و دشواري
هاي ارتباطی شرق را قطع کرد و حرکت سرمایه تمامی شاهراهاما با تداومش 

  متوقف ساخت. سه روز مدت بیش از و براي محابا را بی

بعد از گذشت سه روز، اعتصاب البته متوقف نشد و پس از هفت ماه، به 
در لهستان و اوکراین مبدل   2036هاي انقالب سوسیالیستینخستین جرقه

 یروزهاي انقالب پشد. انقالبی که ابتدا در برابر ارتش شکست خورد، اما پایه
ایران، بلژیک، برزیل،  2066روسیه و  2065هستان و انقالب پیروز ل  2057

لیتوانی را بنا نهاد تا طبقۀ کارگر عظیم ترکیه و چاد، ژاپن،  2068اسلواکی و 
سوریه، د و فرانسه، هلند، ناین جمع بپیوندبه 2069در سال و چین آلمان 

، به دنبال 2071سال ، مصر، لوگزامبورگ و اسپانیا را نیز در سوئد، یونان
  د. نخود بکش

و بخش بسیار پراهمیتی از  کامل اروپاتقریباً با آزادي  2072در سال 
جشن برپائی جمهوري  ؛دورو شرق  ، آمریکاي جنوبیخاورمیانه

  سوسیالیستی زمین، در میان خاکسترهاي زمین سوخته برپا شد. 

ي بازوهاي انقالب بودند. وقتی که از خونبارترین سال 2076تا  2072سالهاي 
بنادر پورتلند، بوستون،  2072کارگر ایاالت متحده در سال طبقۀ نظامی 

میان  آزاد کرد و کانال ارتباطی احل شرق راورودآیلند و نیوهاون در س
سواحل  وکه تحت کنترل نیروي دریائی ارتش سوسیالیستی بود اروپا سواحل 



 

آتالنتیک شمالی برقرار نمود، ارتش  آبهاي از طریقرا ایاالت متحده شرقی 
  . کردالوقوع قلمداد میاش را قریبوري سوسیالیستی زمین، پیروزيجهم

ومۀ حفیلد و سپس دومین انفجار در اما با نخستین انفجار اتمی در اسپرینگ
د و ستی زمین را بخار کریهوائی ارتش سوسیالسوم بوستون که پایگاه شهر 

یک جنگ تمام عیار زمینی، دریائی و بهدیگر آسمان فرستاد، انقالب به
  کشته داد. نفر میلیون پنج هوائی مبدل شد که فقط در ایاالت متحده، 

مایلی میان  224ارتش سوسیالیستی جادة ، دوزخیدر مدت هفت سال 
به مایل  مایلدي سی را  نیویورك سیتی، فیالدلفیا، بالتیمور تا واشنگتن

  پیمود. 

اي جادههمان شد. اش پیاده طی میجاده؛ در طول سانتیمترهاي طوالنی
هاي وجبدر گذشت. تمام معناي یوحنائی آن از میان جهنم میکه به

پایان این جادة شوم، یک و نیم میلیون سلحشور جمهوري سوسیالیستی بی
تا ارتش دولت آزادي عمومی سرمایه (دآعس) تا  ،خاك و خون غلطیدندبه

ر ترین سپعظیماز آن پس  لیو ؛ عقب رانده شودبهحومۀ واشنگتن دي سی 
مثابه یک مانع نهائی و ، بهدفاعی توپخانۀ لیزري را در واشنگتن دي سی

همان توپخانۀ لیزري که تانک آنتون  نمایش بگذارد.به غیر قابل عبور،
ند جز یک گردنبچیزي به» بتی خوشگله«جر کرد تا از یف را منفدیمیتري

  سوختۀ برنزي باقی نماند. نیمه

   



 

  2077آگوست  8 –قصۀ نهم 

  تنهائی جاناتان

  

  به دنیاي ما خوش آمدي...چشمهایت را باز کن. سالم جاناتان! 

نویسان و هکرهاي ارتش سوسیالیستی لنا هندریکسن کرونینا، که از برنامه
گردان متخصصین کامپیوتر و هکرها تعلق عنوان سلحشور سوم، بهبهبود و 

داشت با موجودي  ،ۀ مونیتورحفیک دوربین کوچک باالي صداشت، رو به
  زد. این دوربین حرف میپشت  در

 بگو! بگو جاناتان... بگو...  ااسمت ر -



 

  جاناتان با صداي ضعیفی گفت: جاناتان

 آفرین! -

که  ،شعور مجازينویسی؛ نخستین موجود ذيبرنامهپس از سالها تحقیق و 
سازي شده بود، نخستین ساختار مغز او کامالً از روي ساختار مغز بشر شبیه

دانست که از لحظۀ تولد به بعد، دیگر اش را گفته بود. لنا کرونینا میکلمه
انند بایست مشدن نیست و او می» نویسیبرنامه«این ساختار ذهنی قادر به 

آموزش قرار محبت و طفل انسانی، جاناتان را با حوصله و دقت مورد هر 
  دهد. 

یا دناز جاناتان مانند یک طفل تازه بهبراي مدت نه ماه تمام، لنا کرونینا 
خواند و در میان ها و کتابهاي کودکانه میآمده مراقبت کرد. براي او قصه

گذراند. جاناتان تنها هر ساعتی را که وقت داشت، با جاناتان می ،جنگ
کرد گذر می» هوش مصنوعی«بود که از مرزهاي شعور مجازي موجود ذي

و » برنامه نویسی«یافت که با او نه به واسطۀ و بشر فرصت این را می
 مینهخاطر بهواسطۀ آموزش و تعلیم ارتباط برقرار کند و بلکه به» طراحی«
  فتند. گ(جاناتان تنهائی) می» جاناتان سالیتود«او به اشنهائیت

لنا کرونینا و جاناتان سالیتود، لحظات خوش و زیبائی را با یکدیگر 
 کشید و فقط در تنهائی بااز دیگران خجالت میابتدا گذراندند. جاناتان می

ن بهتریلنا، توانست حرف بزند. نه ماه اول زندگی جاناتان در کنار لنا می
  .ساعات زندگی او بود



 

پیش از آنکه جاناتان با سایر همرزمان لنا در گردان هکرها آشنا شود، در 
کرد. همۀ رابطۀ پرورشی و آموزشی خود را در کنار لنا تجربه مینه ماه حدود 

این رابطۀ دائمی و روزمره شکلی از عاطفه را براي جاناتان پدیدآورده بود و 
منطق است؛ براي وي درك منطق روابط این از آنجا که عاطفه، عطف به

تر جنگ خانمانسوز را که ارتش سوسیالیستی درگیر آن بود، آسان
  ت. ساخمی

پذیر جاناتان، این رابطۀ عاطفی با لنا براي ذهن کنجکاو، سریع و آموزش
اینکه آن حادثۀ شوم ایندو را از هم تجسمی از یک بهشت مجازي بود، تا 

  جدا کرد. 

متري لنا کرونینا زمین پهپاد دآعس، در فاصلۀ بیستوقتی موشک هوا به
 کرد.صحنه را نگاه می هایش اینزمین خورد، جاناتان داشت با دوربینبه

  آسمان برد. هاي گوشت بدن لنا را با خود بهانفجار موشک، تکه

و  شدهبریده لنا غرق خون روي زمین افتاده بود. پاي راستش از باالي زانو 
لرزید و بدنش قطع شده بود. از شدت درد مینزدیک کتف دست راستش از 

 هايسایر سلحشوران با تکهخورد. هاي شدیدي میدر حال جان دادن، تکان
  پارچه یونیفورمشان، سعی داشتند خونریزي دست و پاي او را قطع کنند. 

در سن نه ماهگی، اش، براي نخستین بار در زندگیسالیتود، جاناتان 
لنا را زنده نگاه داشتند و . فهمیدمیرا » وحشت«معناي ترین ژرف

   . بیمارستان هارتفورد منتقل کردندبه



 

اه م چهار ترین جراحی روبوتیک را روي بدنش انجام دادند. در آنجا پیشرفته
ش هاي ارتنیرويبعد، لنا کرونینا با یک دست و یک پاي تیتانیومی به

 رنگ خود را از کسی مخفیسوسیالیستی بازگشت. او که دست و پاي فلزي
معروف )  Iron Lena (آیرن لنا »لناي آهنی«به رزمانش کرد، در بین همنمی

  شده بود.

پیش از آنکه یکی از سلحشوران بیمارستان منتقل کردند، وقتی لنا را به
الع لنا را اط زنده ماندننیز جاناتان سالیتود متوجه شود که باید بهگردان 

دردي را وحشت و در این سه روز جاناتان  !گذشته بودتمام روز دهد، سه
ترین لحن کودکانه با لنا در میان متحمل شد که چند ماه بعد آنرا با ساده

  گذاشت. 

  ؟از بین ببرمتوانم خودم را میمن  آیاپرسید: 

  ببري؟بین خواهی خودت را از م، چرا میدل لنا گفت: عزیز

ا در اینججاناتان گفت: چونکه ممکن است تو بمیري و دیگران مرا تا ابد 
  فراموش کنند!

دانی که من یک خواهیم کرد. میحال این مشکل لنا گفت: حتماً فکري به
بیرون انداخت و به.. بعد نگاهی سلحشورم و هر لحظه ممکن است بمیرم.

   گفت: این جادة شوم و دوزخی هم که گویا پایانی ندارد...



 

  2079جوالي  13 –قصۀ دهم 

  تولد اورسا مینوریس

  

موازات ساحل شرقی آتالنتیک که به دوزخیشوم و جادة این در طول 
یکه جائشدة واشنگتن، در حومۀ شهر نفرین ؛رفتمیهراس پایتخت سوي به

سلحشوران ارتش سوسیالیستی زیر آتش توپخانۀ لیزري دآعش مانند 
اش ه ودیوجت کاخ روي زمینیجائیکریختند... هاي پائیزي بر زمین میبرگ
 استفراغ روي آن قرمزي خونابه و زرديتا بود کرده نقاشی رنگ سفید را به



 

هاي هر انسانی که یاغیانه بر ضد جامعۀ طبقاتی و در رگ بهتر نمایان شود
   ...را تزریق کند »ترور«آفرین و مرگشورد، جوهرة مسموم می

ضرب یک پرتاب لیزري نیروهاي دراگومیروف به فرماندهوقتی دست راست 
دآعس (دولت آزادي عمومی سرمایه) قطع شده و رگ گردنش پاره شده و 

 اش بود، آخرین نفسشهفت سوراخ سوخته از پرتاب لیزري روي قفسۀ سینه
را فرو داده و کلماتی را گفته بود که روزي مادرش رکسارینا با صداي لطیفی 

  د: پسرم، زمین مال ماست، و ستارگان هم...کردر گوشش زمزمه می

ز اي ادلیل ناشناختهاش، بهروي سینه هسوخت هفت سوراخ پرتاب لیزري
ان نمایش گذاشته بودند؛ همقضاي فلک، تصویر فلکی اورسا مینوریس را به

  ارتفاع هزار متر در میان صحرا، قد علم کرده بود. تصویري که امروز به

اریخ تاشه ببراي همی» اورسا مینوریس«صورت فلکی نام اینگونه بود که 
ه ین بنام ارتش جمهوري سوسیالیستی زم ویافت سوسیالیسم پیوند 

  . کردتغییر » اورسامینوریسسلحشوران «

اش، و به ترین دوست، همرزم دیرینهقطرات خون او بر روي دستان نزدیک
داد. باور همگان معشوقۀ عرب او، یعنی صالحه سعد نهري، گرمی می

 فرمانده همرزمی که در ژاپن، اسرائیل، کانادا، مکزیک و روسیه در کنار 
  دراگومیروف جنگیده بود. 



 

د. طبیعتی انسانی در برابر نقش خون روي سینۀ همرزمش نگاه کرصالحه به
ش همرزماو جان سپرد و فرمانده با آخرین نفس خونین که در سینه داشت به

  گفت: رفیق، زمین مال ماست و ستارگان هم!

صالحه صورتش را روي سینۀ خونین فرمانده دراگومیروف گذاشت. بعد 
دستش را روي ریش کوتاه فرمانده که در سن شصت و یک سالگی تمامًا 

د. گرائید، کشیقرمزي مید شده بود و اکنون آمیخته با قطرات خون بهسفی
  صورتش مالید. دست خونینش را روي لبانش گذاشت و قطراتی از آنرا به

بلند شد و در برابر همرزمانش ایستاد. سرخی خون فرمانده دراگومیروف 
اده داو زیبائی زنی سی و شش ساله، با آرایشی مالیم روي لبان و صورتش به

  بود. 

  آماده شده باشد. » میهمانی شبانه«یک مانست که براي زنی تنها میبه

انش همرزمدانست که قصۀ سوسیالیسم قصۀ کینه و نفرت نیست. رو بهمی
، در چشمان صالحه چیزي را اورسامینوریسکرد و چهار فرماندة سلحشور 

بود و امروز و اینجا نبهدیدند فراتر از کینه و نفرت؛ گویا نگاه صالحه متعلق 
  کرد. لحظات فردا نگاه میداشت به

 آنتون یعنی اورسامینوریس دو فرماندة بایست میانرتبۀ نظامی، میدلیل به
ذاشت گیف ننتون دیمیتريآشد. صالحه؛ یکنفر انتخاب مییف و دیمیتري

می داد و صالحه سالمی نظاگیري کشیده شود. بهرأيبهانتخاب این 
  ش را از سر برداشت. کاله



 

گراند آدمیرال صالحه سعد نهري؛ که اکنون جانشین پرکاد و فرماندة 
ز و تأثیرگذارش آغا زده، غم، با صداي گرفتهبود اورسامینوریسسلحشوران 

شهر حمله گفت: ساعت هشت امشب به را اعالم کرد.» میهمانی شبانه«
  کنیم!می

همان آخرین کلمات فرمانده دراگومیروف، به رنگ سرخ روي دو قرن بعد، 
رفیق، زمین مال ماست، و «مدارپیماي جمهوري نقش بسته بودند: رهگیر 

  »ستارگان هم!

 دفتر منبهرا » لناي آهنی« یک سلحشور کرد و گفت:سپس رو به صالحه
   خبر کنید.

***  

از ظهر بود. صالحه  بعد 4قرارگاه صالحه رسید، ساعت وقتی لنا کرونینا به
گرمی فشار داد و بعد بدون آنکه نگران دست تیتانیومی او را گرفت و به

 را براي لنا شرحو نقشۀ حمله مسائل امنیتی باشد، وضعیت کامل جنگی 
فراتر از رتبه و بسیار داشت،  »ي آهنیلنا«اعتمادي که صالحه به داد. 
  عنوان سلحشور سوم بود. بهاو نظامی  درجۀ

شهر  مستقیم بهزمینی و حملۀ آمد که نظر میبهها، بعد از بررسی همۀ راه
توپخانۀ پرتاب ترین پیشرفتههاي شهر با تمامی ورودي. استخودکشی 

شد و صدها پهپاد مسلح بر فراز شهر مانند الشخوران گشت لیزري دفاع می
  زدند. می



 

وقتی صالحه و لنا تمام این عملیات غیرممکن را بررسی کردند، صالحه 
غیرممکن را ممکن عملیات آیا چیزي در چنته داري که این حال : پرسید
  سازد؟

شناسم که شاید لنا کرونینا گفت: چیزي در چنته ندارم، اما کسی را می
  کند. مکمان بتواند ک

  لحشوران اورسامینوریس است؟صالحه اخم کرد و پرسید: آیا این شخص از س

   نه.لنا پاسخ داد: هنوز 

تواند در این نبرد میاو که یقین داري شوم. اگر صالحه گفت: متوجه نمی
  نقش مهمی بازي کند، باید با او مالقات کنیم. 

جوانی او باید مراقب . ولی با توجه بهیقین دارملنا گفت: کامالً 
  هایش باشیم.بازیگوشی

  چند سالش است؟ صالحه پرسید:

  عمر دارد!سال و نیم دو  گویملنا گفت: شخصی که می

و قبل از اینکه بگذارد صالحه بیش از این ناراحت شود، به او گفت: خواهش 
  کنم به من اعتماد کنید. با من به قرارگاه هکرها بیائید. می

ه درون بپانزده دقیقه بعد، صالحه و لنا کرونینا به قرارگاه هکرها رسیدند. لنا 
تمام دیوارة داخلی دنبال او داخل شد. یک نفربر زرهی رفت و صالحه به



 

آن  روي هاکه صفحات الکترونیکی پردازندههائی پرشده بود نفربر از ریل
نصب شده بودند. صدها المپ کوچک آبی و سبز روي پوشش این صفحات 

  شدند. خاموش و روشن می

 و گفت: این شخصهاي داخلی نفربر زرهی اشاره کرد لنا با انگشت به دیواره
یک کودك ، زمانقرارداد و به سال و نیمش استحدود دو گویم، را می

داریم سعی روزي طور شبانهبهسال و نیم است که . ما دو شودمحسوب می
است و  ضروري نبرد ما با نیروهاي دآعس، کنیم که و را متقاعدکنیم امی

 فق شدیممو ، باالخرهپیشچند هفتۀ باید پیروز بشویم.  ،نوع بشربراي نجات 
حل متقاعد شده است که نبرد ما ضروري است و امکان یافتن راهاو  و

   .آمیز دیگر وجود ندارددیپلماتیک و صلح

اي صالحه سرش را تکان داد. با تمام اعتمادي که به لنا داشت، براي لحظه
قبل از اینکه صالحه سؤال دیگري لنا کرد. شک میهاي او تهتمامی گفبه

  !سالم جاناتانبورد فشار داد و گفت: اي را روي کیدکمهبپرسد، 

اش هاي داخلیکه هم لنا و هم صالحه را توسط دوربینجاناتان سالیتود 
  الحه.سالم ص ..بچه گفت:  سالم لنا. یک پسردیده و شناخته بود، با صداي 

 »هوش مصنوعی«کنم که با استفاده از یک صالحه گفت: من باور نمی
  بندي این جنگ بدهیم. بتوانیم تغییري در صف

نیست. یعنی توسط هیچ انسانی  »هوش مصنوعی«یک جاناتان لنا گفت: 
ریزي نشده است. آنچه که ما ساختیم فقط یک برنامهسازي و مستقیماً شبیه



 

سپس هاي عصبی مغز انسان بود. سلولهستۀ مجازي بسیار شبیه به
هاي مجازي را آزمایش شعور در این هستهکارکردهاي ابتدائی یک ذهن ذي

نویسی شده بود که پس از رشد، به این هستۀ مجازي طوري برنامهکردیم. 
از نظر فنی انجام طور خودبخودي تقسیم شود. این تنها کاري بود که ما 

ه دو هسته و سپس چهار هسته تقسیم شد . وقتی این هستۀ مجازي بدادیم
گر شکلی تصاعدي افزایش پیدا کرد، ما فقط مشاهدهو سرعت تقسیم آن به

 کارهائی را که ،در جهت آموزششتوانستیم، تا جائیکه میرشد آن بودیم و 
دة عهمسئولیت آموزش جاناتان بهانجام دادیم.  ،صحیح است باور داشتیم

و به او  ترانه و کتاب خواندمبراي او اش یدر دوران کودکمن بود. من 
هاي جنگ تمامی صحنهدر عین حال . او هاي مختلف را آموزش دادمزبان

سال ونیم پیش شاهد بوده است، بنابراین  دوآغاز تولدش، یعنی از را نیز از 
روي  ،ها چه تأثیري در دوران کودکیدانیم که این صحنهنمی دقتبهما 

  ذاشته باشد. او گساختار روانی 

  کنید؟را کنترل می ما با چه مکانیزمی این موجود مجازيصالحه گفت: ا

کنترل روند رشد او نداریم. روش مکانیکی براي ما هیچ  لنا پاسخ داد: هیچ!
براي ما کامالً ناشناخته است. او براي هنوز کند میاو بسیاري از کارهائی که 

  نه براي کنترل.  وبراي تحقیق است موضوعی هنوز ما 

صالحه نقشۀ . یخوب گوش کنخواهم که از تو می، سپس گفت: جاناتان
ي هادهد. لطفا سعی کن تمام نقطه ضعفشرح می جنگی امشب را براي تو

  دیوار دفاعی شهر را پیدا کنی. 



 

 انگیزي را کشف کرده است،، مانند کودکی که بازي هیجانجاناتان سالیتود
  . را خیلی دوست دارم هاپیدا کردن نقاط ضعف نقشه من ه.باشگفت: 

از یتود سالجاناتان و سپس در پی سؤاالت دقیقی که  ؛صالحه ابتدا با تردید
 و بعد از نیم ساعت با عالقۀ تمامبیشتر کرد، با اطمینان میجنگی وضعیت 

زودي فراموش کرد که در واقع دارد با او به نقشۀ حمله پرداخت.شریح تبه
ر نظزند. اینطور بهساکن در یک نفربرزرهی حرف می» هوش مصنوعی«یک 
از  ،دانا و باهوشپسر بچۀ بسیار  آمد که او مشغول صحبت کردن با یکمی

   طریق ارتباط بیسیم است.

دود . حدندکرگفتگو میجاناتان با و صالحه  لناتا ساعت شش بعد از ظهر، 
انگار که مشغول یک عالقه، ، با حوصله و جاناتان، بعد از ظهر ساعت شش

 وفاعی توضیح دادن نقاط ضعف دیوار دکرد به شروعبازي معمائی است، 
 زمین وبعدي لیزري و پهپادهاي ارتش دآعس و تشریح نقشۀ سهتوپخانۀ 

  روي صفحۀ مونیتور.  ،شهرفضاي 

 انساعت شش و ده دقیقه، صالحه نفسی از روي تعجب کشید و با چشم
د گوییعنی چه که میاین حرفش ناباور به صورت لنا نگاه کرد و پرسید: 

  !برود؟پنتاگون بهخواهد می

اما آزمون عملی و تکرار پرشمار آن کنترلی روي او ندارم.  لنا گفت: من هیچ
نوعی عاطفه دست یافته که با عواطف من که جاناتان بهحاکی از این است

او بیان عاطفی و طبعاً معقول من در شکل  آید. در واقع،تپش درمیبه



 

هرحال توان با کلمۀ مصنوعی توصیف کرد. بهدیگري است که به سختی می
ور را روي صفحۀ مونیت .برودباید به پنتاگون  نتیجۀ محاسبات او اینست که

نگاه کرد و بعد دوربین را برداشت و از دریچه باالئی نفربر آسمان را نگاه 
  شد. کرد، یک پهپاد عمود پرواز در ارتفاع باال در آسمان دیده می

ش دارد خوددر یک کانال ارتباطی پهپاد را هک کرده و جاناتان این لنا گفت: 
  کند. آن منتقل میمرکز پردازندة را به 

، مطابق برنامه در ریزي شده و مشکوكحرکت غیربرنامه پهپاد بدون هیچ
 ساعت .لنا گفت: خداحافظجاناتان چند ثانیه بعد، کرد. آسمان پرواز می

هاي تمام چراغسپس  بینیم.نزدیکی شهر همدیگر را می هشت شب در
  خاموش شدند. زرهی نفربر کامپیوترها در داخل کوچک 

ف طربهاش، و پس از پایان زمان گشت هوائیپهپاد عمودپرواز، طبق برنامه 
ن به جائیکه اکنو ،کنار قبرستان پرلینگتونفضاي آزاد شهر بازگشت و در 

متري پنتاگون، بر  800شده بود و در فاصلۀ  تبدیلپهپادها موقت فرودگاه 
ا براي ر »کابل شبکه«زمین نشست. یک سرباز دآعس لولۀ سوخت کروزین و 

ل عماین دانست که سرباز نمی ریزي بعدي به پهپاد متصل کرد...برنامه
این پهپاد، او را به هاي پنتاگونمتصل کردن کابل شبکۀ مرکز دادهسادة 

گ این جنسربازان سازترین یکی از سرنوشتمبدل بهبراي همیشه تنها نه
» تروا اسب«افسانۀ ، آن نهاندان پیشگو و »پریلیس«قصۀ ه است، بلکه کرد

  دوباره تکرار کرده است.  2079را در سال 



 

هاي پنتاگون، توسط صدها سیستم رهگیري مجازي و هوش مرکز داده
مصنوعی تحت کنترل قرار داشت و براي جلوگیري از هک شدن، هیچ ارتباط 

سط بایست توبا جهان بیرون نداشت. هکرها میو بیسیم اطالعاتی رادیوئی 
شدند و اینکار نیز در این مرکز اطالعاتی متصل میفیزیکی بههاي کابل

  کرد، ممکن نبود. شهري که تا دندان مسلح از خود دفاع می

توانست وارد چنین سیستم می» روح سرگردان و تنها«شاید فقط یک 
  مخوف امنیتی شود. 

نتاگون پ» کارگزینی«جاناتان با شکستن نخستین سپر دفاعی وارد بخش 
آورد، سپس با بررسی دستیست همۀ فرماندهان اتاق جنگ را بهشد و ل

عنی چه زمانی غذا رفتار آنها در یک هفتۀ گذشته، تمام حرکات آنها، ی
روند یا چگونه و در کدام مسیر اداري دستشوئی میخورند یا بهمی

  کنند در حافظۀ خود ذخیره کرد. دستوراتشان را صادر می

سازي رفتاري وارهاي دفاعی، بلکه شبیهشکستن دیقدم بعدي او نه
از آنجا که رفتار » هوش مصنوعی« يهاسیستمفرماندهان اتاق جنگ بود. 

دفاع بودند. کردند، در برابر این حربه بیعادي فرماندهان را مشاهده می
  انسان نداشتند.  طبیعی رفتاراي براي تشخیص جزئیات آنها وسیله

کنترلی اتاق جنگ، کیبوردها، هاي جاناتان سپس تمامی ورودي
ها، درهاي سالن ه دروازهشدهاي کنترلهاي اثر انگشت، وروديدستگاه

هاي استراحت، هاي اتاق، کلیدهاي خاموش و روشن المپغذاخوري



 

ها را تحت کنترل گرفت. هاي دستشوئیکامپیوترهاي شخصی و سیفون
ق فرماندهان اتابدون آنکه هیچ حرکت مشکوکی بکند، تمام فعالیت عادي 

  کرد. سازي میجنگ را شبیه

ساعت هفت شب، یکی از فرماندهان اتاق جنگ، بدون آنکه خودش بداند، 
سازي شده، به یکی از واحدهاي دفاعی لیزري دستور حرکت طور شبیهبه

ها این دستور را هاي دفاعی مرکزدادهآزمایشی به چپ و راست داد. سیستم
بود که ها اینعنوان یک دستور عادي اجرا کردند. کار این سیستمبه
ستورات فرماندهان را اجرا کنند. آنها شعور مستقلی براي تحلیل ابتدائی د

، مانند سربازان» مصنوعیهوش «هاي این دستورات نداشتند. تمام سیستم
ع وضوکنند و جاناتان سالیتود از این مرا اجرا می فرماندهانشاندستورات 

را  کسیهیچ» دستور«کامالً مطلع بود، اما خود از آن مستثنا بود: جاناتان 
  کرد...اجرا نمی

و  روي خط امنمونیتورهاي نفربر زرهی روشن شد و ، ساعت هفت شب
 پسر .پیچید درون نفربرجاناتان ، صداي ة اورسامینوریسرمزگذاري شد

لنا، دوربینت را بردار  گفت:دوست داشتی میزده و هیجاناي با صداي بچه
نگاه کن. دو توپ پرتاب لیزري در » گرین بلت«پارك توپخانۀ سمت و به

  نگاه کن. تبا دوربینرا  سمت راستتوپ سمت جنوبی پارك وجود دارد. 

سمت کیلومتري به 8و از فاصله بسیار دقیقش لنا از دریچه نفربر با دوربین 
ندکی اپارك گرین بلت نگاه کرد. توپ سمت راست، بدون اینکه شلیک کند، 



 

 را شمثل اینکه یکنفر دارد دستحرکتی کرد. حرکت می راست و چپبه
  دهد. تکان میاو سوي به

  . لنا بینی؟ سالمگفت: مرا میجاناتان 

  لنا پرسید: تو االن کجائی؟

هاي اطالعات و دادهبخش مرکزي ساختمان در  همه جا!گفت:  جاناتان
  .پنتاگون

  لنا گفت: آفرین!

   ..سکوت برقرار شد.دقیقه چند دیگر چیزي نگفت و جاناتان 

***  

کار دارد هچدقیقاً جاناتان : حاال پرسیدصبرانه بیصالحه بعد از پنج دقیقه، 
  کند؟می

چ هیفعالً . شوممتوجه نمی: و گفت دادسرش را تکان  شکبا لنا کرونینا 
دآعس را  همۀ توپخانه و تمام پهپادهايکنترل ظاهراً  کند.کاري نمی

لی هنوز هیچکس از این موضوع مطلع نیست. گرفته ودر دست مخفیانه 
در ظاهراً شهر در توپخانه قابل مشاهده نیست. هم هیچ حرکت مشکوکی 

فرماندهی مرکز در نامعلوم جائی در فقط  امن و امان است. او در این لحظه
کتاب  براي سرگرمیدارد گویا و مستقر شده پنتاگون انفورماتیک 



 

 مشغول خواندنجاناتان بینم تا جائیکه میصبر کن... ولی...  ..خواند.می
ها را در اختیار او ما این کتابدانته است. » کمدي الهی«کتاب 

گذاشتیم. آن را در یک کامپیوتر شخصی در پنتاگون پیدا کرده است. نمی
ا بآلیگیري، که دانته جا آنخواند، یعنی سرودة دوازدهم را میاکنون دارد 

  !دوزخ را تصویرپردازي کرده است!هفتم  ۀطبقو جزئیات، دقت 

  پرسید: طبقه هفتم دوزخ؟!اخم کرد و صالحه 

اناتان ج، طبقۀ هفتم دوزخ. دقیقاً صفحۀ مونیتور نگاه کرد و گفت: بلهلنا به
قابل مقایسه با احساس ، با معیارهاي شعورمندروابطی در ذهن دارد که 

ذهنش دارد دو صحنۀ مختلف را در او دانم چرا. هنوز نمی. هستند »درد«
ر ددیده و  اشاي که در کودکیکند. یکی صحنهمی طور مجازي بازسازيبه

دآعس دست و پاي مرا  انفجار موشکهایش آن دوربینجلوي درست در 
مۀ هبا طبقۀ هفتم دوزخ، تصاویر دیگري بله، آن ...قطع کرده... و دیگري

  !استگیري یآل دانتهقلم به، آن دقت و جزئیات

***  

هاي تاریخ نوشتند که آخرین نبرد سلحشوران اورسا مینوریس بعدها در کتاب
(دآعس)، یعنی نبرد صالحه سعد نهري؛  با دولت آزادي عمومی سرمایه

  بوده است. » نابرابر«نبردي 

نیروي زمینی اورسامینوریس پیشروي آغاز  همزمان باو  ساعت هشت شبسر 
فرماندهان ارتش دولت آزادي عمومی سرمایه خبریافتند که ، شهر سويبه



 

کنند و پهپادها نیز از هیچکدام از واحدهاي توپخانۀ دفاعی شهر شلیک نمی
هاي اورسامینوریس، بر فراز جاي پرواز بر سر نیرويکنترل خارج شده و به

مطابق گزارش مرکز اطالعاتی، این خود فرماندهان بودند شهر در پروازند. 
  کردند و هیچ اشتباهی در کار نبود. ه داشتند این دستورات را صادر میک

صدا در آمد. سلحشوران هاي شهر بهآژیر خطر در همۀ خیابان
ازایستادند، چرا که هیچوقت نشنیده بودند پیشروي باورسامینوریس نیز از 

  صدا درآید. در میانۀ یک جنگ و پیشروي زمینی، آژیر خطر به

منتقل ا هپناهگاهزمانی است که شهروندان باید بهخطر متعلق بهکشیدن آژیر 
جنگ  .هستند زان آمادة جنگ در یک عملیات منظمسرباوقتی ، نهشوند

 شد.جز صداي آژیر خطر، صداي دیگري شنیده نمیعمالً متوقف شد و به
ز انگیسکوت مرگباري جهان را فراگرفته بود که درمیان آنها صداي وحشت

  ورزید. ر تنها صدائی بود که بر دل شب سلطه میآژیر خط

ازي سشبیه» دستور«بهسیصد و شصت واحد توپخانۀ لیزري دفاعی شهر، 
آرامی و در یک نیمدایرة کامل چرخیدند و بهشدة فرماندهان اتاق جنگ، 

   جاي دفاع از شهر، خود شهر را هدف گرفتند...به

را  جاناتانصفحۀ مونیتور چشم دوخته بود و تصاویر ذهنی  لنا کرونینا به
هایش از طریق دوربینشعور این موجود ذينخستین باري که تصویر دید: می

نخستین فرد انسانی که در مقابلش قرار  ، وجهان باز کرده بودچشم به
به ، سالم جاناتان، عزیز دلم سالم«گفت: لنا کرونینا بود که می. این داشت



 

براي او ها شبدید که لنا را می ویراو سپس تص» دنیاي ما خوش آمدي!
دید که غرق در لنا را می د. بعدهدیاد می خواند به او سخن گفتنکتاب می

و بدنش از شدت  خون روي زمین افتاده و دست و پاي راستش قطع شده
  .. لرزد.رنج می

زمان که ناگزیر دریافتی واقعی و انسانی است، قرارداد بهجاناتان سالیتود 
جهان پیرامونش  هايکه تازه داشت چگونگی ال و نیمه بوددو سیک کودك 

او دیگر براي سخن لرزید. میخود لنا از دیدن این تصاویر به.. .آموخترا می
، رآمدباز لبانش  فقط جملۀ کوتاهی فرصتی نداشت.یچ هجاناتان گفتن با 

ان غیر نظامیبه : جاناتان... انتقام نه!آنرا شنیددر آخرین لحظه که جاناتان 
  شلیک نکن!

شدند و حفاظ نوك حملۀ آنها کنار سمت شهر بهتوپها آمادة شلیک همۀ 
و خیابان آدریان  (.Good Luck Rd) گودالكخیابان تقاطع در رفت. 

(Adrian St.) رخش چیک سرباز دآعس با دیدن  در کنار پارك گرین بلت؛
اش را روي زمین انداخت، چند قدم به اسلحه توپها و کنار رفتن حفاظ آنها؛

ي اعیسسفیدرنگ  مجسمۀبرابر در که  راهبیرداشت و سپس مانند جلو ب
خود را  ،محراب یک کلیساهاي زیر نور شمعدر ناصري و مریم مقدس 

ا رچشمهایش  ،زد انو، زنفس عمیقی کشید ،سپاردفروتنی میو آرامش به
   اش صلیب کشید...بست و با دست به آرامی روي سینه



 

چشمانش را باز کرد و آرامش و فروتنی،  غرق درسرباز زانوزده در دل شب، 
وع طلاي بعد، تماشاي طلوع ستارگان نشست و لحظهبهآمادة مرگ،  سپس
  گر شد. را نظاره »خورشید«سیصد و شصت شبانۀ 

  آتش گشودند!سوي شهر بهسیصد و شصت واحد توپخانه، به طور همزمان، 

ة ذهن خود، سرودتنهائی در ضمن کنترل آتش توپخانه،  ،جاناتان سالیتود
  خواند: را میکمدي الهی دوازدهم 

آنگاه ما همراه محافظی معتمد در طول کنارة رود جوشان قرمزفامی که در «
 راه افتادیم. کسانیکشیدند، بهبر میآن جوشیدگان فریادهاي گوشخراش 

ور بودند و چنتائوروي کبیر گفت: را دیدم که تا مژگان خویش در آن غوطه
و جان و مال دیگران گشودند دست به اینان آن زمامداران ستمکارند که«

گریند. اسکندر و هاي خویش میخاطر جنایات و ستمگريدر اینجا به
را سالیان دراز اسیر رنج کرد، در این  ستمکار که سیسیل» دیونیزیوي«

 است و» آتسولینو«جمعند. و این سري که موهائی چنین سیاه دارد، از آن 
قت در حقیاست که به» اوبیتسوداستی«این دیگري که گیسوانی بور دارد 

  دست فرزند حرامزادة خود کشته شد.روي زمین به

اندکی دورتر، چنتاتورو در برابر کسانی ایستاد که تا گلوگاه خویش از این 
غرقاب خروشان بیرون آورده بودند و روحی را که در کناري تنها بود نشانمان 
داد. آنگاه کسانی را دیدم که سرخود و تمامی نیمۀ بدنشان را از رودخانه 

، شناختم. بدین ترتیببیرون آورده بودند، و از میان ایشان نیز بسیاري را 



 

جا رسید و در آنپاها میآمد تا جائیکه بهسطح خون بیش از پیش پائین می
  » بود که ما از گودال گذشتیم...

  )دوزخهفتم  حلقۀ –سرودة دوازدهم  –کمدي الهی  –(دانته 

***  

هن آی بود که ئهاپر از گودالواشنگتن دي سی، هاي خیابانبعد، بح روز ص
هاي ذوب شده، مانند یک مایع عسل مانند در میان آنها و بتون ساختمان
ها که از آننشسته بود از خاکستر و دود  هائیتلآنها  کناردر جریان داشت و 

  رسید. مشام میغاله اجساد سوخته بهبوي مشمئز کنندة جز

از هنوز روي زمین زانو زده بود سرب آن؛ تقاطع خیابان گودالك و آدریاندر 
جات باعث نصلیب اش بهپنداشت که تسلیم فروتنانهاو میکرد. و گریه می

دانست که جاناتان روي افراد غیرنظامی شلیک جانش شده است. اما نمی
راد اف«یکشب از لنا کودکانه سؤال کرده بود که  جاناتان وقتی ؛کندنمی

که  ی کسانییعن«اي داده بود: ، لنا به او پاسخ ساده»غیرنظامی یعنی چه؟
، این بود که درست در آخرین اودلیل زنده ماندن » اسلحه در دست ندارند

ن یک فرد عنواانداخته بود و جاناتان او را بهزمین را  اشلحظه، اسلحه
  قلمداد کرده بود. » غیر نظامی«

کرد. تمام دورادورش پر از اجساد اطرافش را نگاه میلرزید و میسرباز 
 هاي بدن سربازانو تکه پارههاي مذاب در میان آسفالت سوخته و گودال

گذشته، مثل ابراهیم از امان به دوزخجادة  از میانگویا او، اما بود. دیگر 



 

 توماكنۀ پوآب رودخااو وارد نشده است. هیچ گزندي به ومیان آتش رد شده 
خروشید و قرمزفام شده بود و در میان آن می از حرارت آتش توپخانۀ لیزري

شان از این غرقاب خروشان بیرون آورده بودند. کسانی بودند که تا گلوگاه
خراش کسانی دیگر نیز بودند که چون جوشیدگان، فریادهاي گوش

  آوردند...برمی

خود فرماندهان پنتاگون دستور اسناد جنگی؛ ها و تحلیل بر اساس تمام
قتل عام سربازان خودي را صادر کرده بودند. هیچ اثري از شهر و شلیک به

هیچ خرابکاري عمدي وجود نداشت. هیچ اثري از جاناتان سالیتود در مرکز 
ن جاناتاخود و لنا کرونینا ، جز صالحههیچکس بهها باقی نمانده بود. داده

 مهري  بود که برايراز سر بهاین  .زئیات این واقعه خبر نداشتاز جسالیتود 
  . حفظ شد همیشه در میان آنها

سلحشوران اورسامینوریس از بدست آوردن این پیروزي ساده، بر علیه  تمام
 ،کندمیهالك شبه یکاینچنین خود، خودش را دست بهدشمنی که 

، فرماندهان اتاق عملیاتیاسناد بر اساس تمامی بودند. و شادمان متعجب 
تمام فریادهاي . بودنداین جهنم شبانه وقوع مسئول خود  ،جنگ پنتاگون

این دستورات هیچ نقشی صدور آنها براي دفاع از خویش و توضیح اینکه در 
ماندة سربازان دآعس، این شد. باقیاند، توسط هیچکس باور نمینداشته

دهی شبانه به اورسامینوریس، فرماندهان پنتاگون را یک باجاقدام وحشیانه 
 این خیانت دانستند. ارتش دآعس پس ازخودشان می صرفاً براي حفظ جان

   ، کامالً از هم پاشیده بود. آن فرماندهانهمۀ آشکار 



 

ربر درون نفبهدوباره ، توسط یک پهپاد، جاناتان از همان مسیرساعتی بعد، 
در م با هنشسته بود. ایندو تمام صبح را ساکت زرهی بازگشت. لنا در آنجا 

  ي کردند. سکوت سپر

ي یک صدامثل  شريرئی شگفت. گهگاه صدانمی چیزهیچسالیتود جاناتان 
   شد، و بعد دوباره سکوت...رادیوي خراب از بلندگوي کوچک بلند می

ا برا شنید که جاناتان ساعت دوازده و بیست دقیقه ظهر، لنا صداي گرفتۀ 
وزخ را دهفت طبقۀ پرسید: لنا، آیا دانته آلیگیري واقعاً میلحنی کودکانه 

  دیده است؟! چشم خویشبه

چیزهائی  برخی اوقات در تخیالتشانها آدم. عزیزم دانملنا گفت: نمی
هاي یک ذهن این نیز از قابلیت. شوداً متجسم میبینند که روزي واقعمی
  شعور است. ذي

  گفت: دردناك است.با صداي آرامی جاناتان 

  گفت: آري، دوزخ دردناك است. کرونینا لنا 

تن داشمنظورم این بود که  .بود دوزخاز تر دردناكم منظوراما گفت: جاناتان 
  ..شعور دردناك است.

  لنا چیزي نگفت.



 

ولی هروقت  گفت: لنا...اي از لحظه پسشعور مجازي، ذيکودك نخستین 
  ..د.نشومی تربرایم آسانها دردهمۀ هستی، پیش من ا تو اینجکه 

است دست ر نداشت که بگوید. ايدیگر هیچ کلمه ،کرونیناهندریکسن لنا 
اش را باال آورد، انگشتانش را بست و باز کرد... بعد انگشتان تیتانیومی

  صفحۀ مونیتور کشید. به کنارة اش را با حرکتی مثل نوازش فلزي

زش نوا و دیدن» لناي آهنی«او در کنار وباره ساکت شد. دجاناتان سالیتود 
سرودة هیجدهم  ا آرامشباکنون کرد. احساس آرامش میفلزي او،  انگشتان

   خواند:را میکمدي الهی  »برزخ«کتاب از 

شب درنگ کرده بود، همچو دلوي بزرگ تا نیمهماه که براي برآمدن تقریباً «
و فروزان سر برآورده و از شمارة اختران در نظر ما بسیار کاسته بود. و در 
جهتی خالف آسمان، در آن مسیر که خورشید، به هنگامی که رومیانش در 

افکنند، بینند و در آن آتش میها در حال افول میمیان ساردها و کرس
  ..»د.شتابان در حرکت بو

و آن  «...لنا ادامۀ سروده را برایش خواند، جاناتان ساکت شد و گوش داد: 
تر نام آور» مانتونی«از هر شهر دیگر » پیتوال«خاطر او شبح بزرگوار که به

است، بار سنگین شک را از دوش من برداشته بود. الجرم، چون جملۀ 
حال آن کس را هائی روشن و مقنع شنیده بودم، هاي خویش را پاسخپرسش

 – کمدي الهی –(دانته  »رؤیائی فرورفته باشد.داشتم که در عالم خلسه به
  برزخ) –سرود هیجدهم 



 

  

یک کودك ... ادامه داشت يانگیزوهمدر ژرفاي سکوت  .آخر رسیدسروده به
لنا کرونینا . کردمیتصویرپردازي را » کمدي الهی«داشت در ذهنش تنها، 

س از پ، جاناتانآمد که نظر میمونیتور نگاه کرد. به ۀصفحهشگفتی ببا 
 هوش«غلطیده بود که هیچ برزخی ژرفاي به شبانه،  آن دوزخ مادي تجسم

  نبود. گذر از آن قادر به » مصنوعی

د، جاناتان سالیتو؛ ي آهنیدر برابر چشمان حیرت زدة لنا براي نخستین بار
ک تصاویري رؤیاگونه از یدر صفحۀ مونیتور، بود و رؤیا فرو رفته خوابیده و به

» تونیمان«در » پیتوال«شهر میان در  »رنگ شبپوستی به«بزرگوار با شبح 
  بست. نقش می

فید هاي سبا دندانپوست سیاهش و با ، لباس بر تن نداشت و شبح بزرگوار
  خندید!میبلند و مرتبی که داشت، 

   



 

  2079آگوست  14 -قصۀ یازدهم 

  رنگ شب پوستی به

 

یم تسلو  دوزخی نبرد ز دآعس در آنشدن بیست و دو هزار سرباکشتهاز  پس
 202 وقتی گروهان ؛در واشنگتن دي سی نیروهاي دآعسقید و شرط بی

زي براي پاکساکه صالحه نیز همراه آنان بود، نیروي زمینی اورسا مینوریس 
باسیم گذشت، در  پل خیابان چهاردهم و از کنار دریاچۀ تیدالنهائی شهر از 

که گوشۀ باالئی آن  نبش خیابان سی جنوب غربی روبروي موزة هولوکاست



 

با یک تانک نیروهاي دآعس مواجه ؛ به ضرب پرتاب لیزري ذوب شده بود
اي تق تق و قرچ قرچ آچار و شد که موتور آن خاموش بود و از پشت آن صد

  آمد. موسیقی ریتمیک آفریقائی می

انک در پشت ت. اورسامینوریس با احتیاط کامل تانک را دور زدنددو سلحشور 
 ردیگشان شد. خندة آنها کنجکاوي هباعث خنداي مواجه شدند که با صحنه

  به دیدن صحنه دعوت کرد. برانگیخت و سلحشوران از جمله صالحه را 

 لخت شده و فقط زیرشلواريرنگ شب، با پوستی به ،پوستیک سرباز سیاه
ۀ . جعبگذردچه اتفاقاتی میانگار که در بقیۀ شهر داشت. انگار نهتن به

موتور تانک را کنار زده و تا کمر در محل  ا باز کرده بود، سرپوشابزارش ر
  شده بود.  موتور دیزل خم

نارش روي زمین ک ،کرده موسیقی آفریقائی پخش میپرتابلش کضبط صوت 
کرد و با ها را شل و سفت میبود. همانطور که دوال شده بود و داشت پیچ

 تکانرفت، باسنش را هم با ریتم موسیقی هاي موتور ور میکشیسیم
ها و جانوران خیابان دیگري در خیابان نبود. همه آدمبشر بنیهیچ  .دادمی

  ترك کرده بود.  هازدهرا مثل طاعون

  تو! ،داد زد: آهاي اورسامینوریس یک سلحشور

توي موتور درآورد و خندة بزرگی روي صورتش، از سیاهپوست سرش را 
چه  نمایش گذاشت. بلند داد زد: سالم،هاي مرتب و سفیدش را بهدندان

  عجب از این طرفا!



 

  تکان نخور.یک ذره باالي سرت و  سلحشور داد زد: دستت را ببر

ر قهم را  ولی در همان حال باسنشبرد،  سیاهپوست دستش را باالي سرش
تکان م توننمیاصالً با این موسیقی باشه، دستم مال تو، ولی داد. گفت: می

  !نخورم

  هایت را بر زمین بیانداز.: سالحسلحشور دستور داد

. از روي زمین رها کردسیاهپوست یک آچار شانزده را که در دست داشت 
کهنه را که براي پاك کردن روغن استفاده  ۀاش یک تکپشت زیرشلواري

اش را جلوي سلحشوران زمین انداخت. بعد زیر شلواريکرد بهمی
و آلت تناسلی آویزانش را که از حد معمول  تا زانو پائین آورداورسامینوریس 

 چکار کنم؟ اینو که مبود، نشان داد و داد زد: با این اسلحۀ خطرناک بزرگتر
  میشه! تونم بندازم زمین، بیچاره حیفمین

با جلوتر رفت و سمت او گرفته بود، به اش راهمانطور که اسلحه صالحه
  را بکش باال. اسمت را بگو تا ثبت شود.  گفت: شورتتعصبانیت 

  یه خوشگلی مثل تو!گلوله خوردن از سیاهپوست گفت: من میمیرم براي 

سمت چیزي نمانده بود که چند گلوله بهدستش روي ماشه بود و صالحه 
  .را بگوات و درجه زد: اسمبا خشم داد شلیک کند. ابله این سرباز 

، »بعداز اینژنرال « ام، درجهومبانیر ارنستواسمم سیاهپوست گفت: سرباز 
  !سرباز صفریعنی 



 

 آمریکائی هستی؟ -
معلومه که آمریکائی هستم. مامانم برزیلیه و بابام هم مال یه ایالت  -

 ین نیجریه!بهش میگسوادا بیشما آمریکاس که 
 اینجا زندگی میکنی؟ -
ن تو ین گند بزنیئبیا هاتیرکشهفت آره. اما قبل از اینکه شما فعالً -

یه اپل کورساي خوشگل کردم. دیترویت زندگی می این مملکت، تو
 داشتم که شماها بمب انداختین روش، داغون شد. هم 

ار ک جنرال موتورزتو هاي روغنی ارنستو نگاه کرد و پرسید: دستصالحه به
  ؟کرديمی

  تو خیلی باهوشی. ،...گفت: آرهرومبانی ارنستو 

کشور نیجریه، کمپ ترین کمپ اسرا بهاي فکر کرد. نزدیکلحظهصالحه 
 ناسلحشوربهبود.  »انجامینا«کیلومتري شهر  71کشور چاد در در » باکوم«

  .منتقل کنید ي چادکمپ اسراگفت: این دیوانه را به

توسط چارترهاي  ومبانی با هزاران اسیر دیگر،چهار روز بعد، ارنستو ر
  . ندکمپ اسرا در کشور چاد منتقل شداورسامینوریس به

***  

اصل ه وجودش حسوسیالیستی زمین کارتش ؛ واشنگتن دي سی نبردپس از 
رسماً نام خود را  و چهل و دو انقالب در سرتاسر جهان در مدت نیم قرن بود



 

نیروي میلیون  180با  ؛ه بودتغییر داد» اورسامینوریسسلحشوران « به
؛ حرکات لوجستیکی براي پاکسازي آخرین داوطلب نظامیو شبهنظامی 

  شهرها از نیروهاي دآعس را آغاز کرد. 

وقتی اخبار نبرد صالحه سعد نهري در سایر مناطق انتشار یافت و سایر 
دریافتند که دیگر از مالیمت و » دولت آزادي عمومی سرمایه«نیروهاي 

ده، مانعطوفت فرمانده دراگومیروف خبري نیست؛ در آخرین پنج شهر باقی
مین زهایشان را بهکنگ، مکه، لندن و اورشلیم؛ سالح ، هنگآتالنتایعنی 

گذاشتند و با شرط اینکه با حداقل جیرة غذائی زنده نگاه داشته شوند، 
   تسلیم سلحشوران اورسا مینوریس شدند.

  

 

  



 

2079آگوست  30 -دوازدهم قصۀ   

  قصۀ هزار سیمرغ

 

زار هشتاد و دو ه؛ دآعس اسراي جنگی نظامی؛ تمام تسلیمقرارداد از پس 
بیشتر  شدند. آزادهمگی مطابق توافق نظامی، نفر،  6 استثناينفر؛ به

  شدند.نگهداري می» باکوم«اسراي جنگی دآعس در کمپ 

 طراحی ودخالت مستقیم در دلیل بهرتبۀ دآعس، از مقامات عالینفر  شش
توسط حمالت گستردة شیمیائی کشتارجمعی ساکنین زمین اجراي عملیات 

  . اعدام محکوم شدندبهاي، هستهو 



 

مان هبعد از ظهر نفر آنها پنج  یکی از آنها بود.نیز ژنرال روپرتو گالورکینی 
جوخۀ اعدام سپرده شدند و نفر ششم، ژنرال گالورکینی، بهروز حکم دادگاه، 

ه شدن فرمانده کشتاي بود که بهو عملیات شبانهها همۀ تلهکه طراح 
  زنده نگاه داشته شد. مدت یک هفته به، دراگومیروف منجر گردید

صالحه درخواست کرده بود که چگونگی و اجراي اعدام ژنرال گالورکینی 
قبیل  از ،تحت شرایط معینیوي سپرده شود. دادگاه نظامی با این تقاضا به

بایست در لیست گروهان سربازان جوخۀ اعدام ثبت اینکه نام صالحه می
  . ه بودموافقت کرد، و غیره شود

  وجود نداشت. بقیۀ اسراي جنگی  جز آزاد کردنراه دیگري بهعمالً هیچ 

جز بهسرمایه، چیزي  انباشت شوماي که نفرین سیاه در جهان سوخته
هاي ها و دشتشده و اقیانوسآب و علف مسموم و شیمیائیصحراهاي بی
در میان جهنمی که در آن هاي اتمی باقی نگذاشته بود؛ و مملو از زباله
مواد غذائی تصفیه شده و پرتوزدائی نجات دارو، نان خشک، بیشتر کارخا

تمی اهاي افکنهاي ضد پرتو توسط بمبهاي اکسیژن و سرنگکپسولشده، 
 هر سرباز دآعس کردندآعس تخریب شده بودند؛ اورسا مینوریس با زندانی 

کرد که ي را اجرا میدر عمل باید حکم اعدام فرد ،و هزینۀ نگهداري از آنان
هرگز انتخاب نکرده است که سرباز دولت آزادي عمومی سرمایه (دآعس) 

  باشد. 



 

جمع ساکنین زمین بهآزاد شده و تر بایست هرچه سریعاین اسرا می
د دارو و تولیدر پاکسازي زیست محیطی  ،هاانسان مانند سایرپیوستند و می

بازگشت «بررسی اعتمادي براي روش قابل کردند. انجام وظیفه میو غذا 
خواسته نشد که از آنها  یکهیچاز وجود نداشت. نیز این اسرا » اخالقی

 یاتیانتخاب ح دهند که چرا چنینو یا توضیح  یا بازگشت کنند اعالم ندامت
 بررسی فردي«. دلیل دادگاه نظامی این بود که اندمرتکب شده در زندگی

چنین مسائل ذهنی و اخالقی بسیار پیچیده است و در توان و فرصت کنونی 
  ». اورسا مینوریس نیست

انجام نشد. عقیده و  اخالقی یا عقیدتیلحاظ بههیچ گفتگوئی با آنان 
ن، اشهمان شکل که بود، با حفظ حقوق شخصی و انسانیاخالقیات آنها به

هیچیک از آنها یک سیلی هم زده نشد. هر نوعی از شکنجه شد. بهپذیرفته 
سربازان دآعس توسط دادگاه نظامی  هیا صدمه فیزیکی و یا اهانت شخصی ب

  قویاً ممنوع شده بود.اورسا مینوریس 

در » انجامینا«کیلومتري شهر  71لۀ فاصصحرا و در  وسطر د» باکوم«کمپ 
خاب کمپ اسرا انت دو دلیل براي تشکیلاین منطقه به. قرار داشتچاد کشور 

  :شده بود

دالیل امنیتی، زیرا پیش از اینکه تکلیف این اسرا روشن شود، باید از اوالً به
شد. صحراي چاد، خود بهترین دیوار طبیعی براي فرار آنها جلوگیري می

  بود. آنها جلوگیري از فرار 



 

اورسامینوریس استفاده از توان تولیدي این افراد در ابتدائی ثانیًا طرح 
بود که در حومۀ شهر  هاي اکسیژنساخت کپسولهاي داروسازي و کارخانه

ها از معدود مناطق تولیدي این کارخانهانجامینا قرار داشتند. 
هاي با حماسهنیازهاي اولیه ساکنین بودند که تولید اورسامینوریس براي 

 توانستهچاد و نیجریۀ کامرون، در نیروي هوائی اورسامینوریس خلبانان 
  . در امان بمانندبمباران اتمی دآعس  از گزند ندبود

و  ، ولنگارمعناي عمومیبه» آزادي«یک اما نه  شدند؛ ادزآدآعس اسراي 
  .دارانۀ آنسرمایه

فاقد » آزادي«آنها تفهیم شد که در جمهوري سوسیالیستی زمین، به
سربازان دآعس مانند هر ساکن آزاد زمین، هرگونه مفهوم عام و مطلق است. 

د و تولیخود در قبال پاکسازي و بازیابی زیست محیط نقش بایست می
  کردند. می ایفاخویش و دیگران مایحتاج حیاتی 

آنها یک بستۀ جیرة غذائی براي یک هفته، نیم هرکدام از بهدر روز آزادي، 
مدت دو کپسول اضطراري اکسیژن براي تنفس بهب آشامیدنی، آ گالن

ساعت، یک ماسک ضدپرتو، یک سرنگ ضد پرتو، یک عدد پتو، یک جفت 
  نما و یک نقشه داده شد. پوتین صحرائی، یک قطب

 71ۀ مأموریت داده شد که فاصل ،عنوان ساکنین آزاد زمینآنان بهبه
 وهاي داروسازي کارخانهانجامینا را طی کرده و خود را بهشهر کیلومتري تا 

ی سنلانجامینا معرفی نموده و شمارة پرشهر حومۀ پرتوزدائی موادغذائی در 



 

تولیدي خود را دریافت کنند و از آن پس، مانند هر ساکن دیگر، مشمول 
  هاي اکسیژن گردند. زانه، دارو و کپسولدریافت جیرة آب و غذاي رو

بدین ترتیب درهاي کمپ اسرا گشوده شد و آنها بدون همراهی نگهبانان، 
  انجامینا به راه افتادند. شهر سوي به

کیلومتر از کمپ دور شدند و کمپ اسرا در میان صحرا از  10وقتی اسرا فقط 
 ۀنخستین جلسدآعس قدیمی هاي فرماندهان و ژنرال ؛دیده پنهان شد

هاي صحرا برقرار کردند و امکانات موجود اضطراري خود را در میان شن
  براي تشکیل مجدد ارتش آزادي عمومی سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. 

و  »ماساکوري«جاي مسیري که از طرح این بود که سربازان دآعس به
و  »ماکوري«و سپس  »توربا«رسید، از طریق انجامینا میبه »مساقط«
نیجریه برسند و با حمله به جمهوري در  »مایدوگوري«شهر به »گامبارو«

پایگاه این و خلع سالح  »مایدوگوري«پایگاه نظامی اورسامینوریس در 
ه شهر گومبنظامی، بازگشت نیروي نظامی دآعس را اعالن کرده و سپس به

  و سپس ابوجه حمله کنند. 

 سربازان دآعس اعالم کردند، ارنستورا بهها دستورات بعد از اینکه ژنرال
 س،اي دوید و داد زد: این دستور احمقانهباالي یک تپۀ ماسهومبانی بهر

  همتون توي این جهنم میمیرین، من میرم انجامینا!



 

ها رفقاي زیادي پیدا کرده بود. ده ی در طول اقامتش در کمپ،ومبانارنستو ر
که داد توضیح می. حرفهاي او گوش دادندبهپائین تپه رفتند و نفر از اسرا به

  انجامینا است.  سويبهتعیین شده ، طی مسیر چرا تنها راه زنده ماندشان

م از تصمیخوردة اسراي دآعس لشگر شکستگروه بزرگی از ساعت بعد، یک
درگیري فیزیکی و پس از مشاجرات شدید که به. کردها سرپیچی میژنرال

براي جلوگیري از تلفات  ماندهانجامید، تنها راه باقینفر  11کشته شدن 
  خود اسرا واگذار شود. به ،این بود که انتخاب میان این دو مسیر بیشتر،

ک یتقسیم شد.  هدو دستاسرا بهلشگر  آمیز،مشاجرات خشونتدر پایان 
ایرین و سراه افتاده بودند ومبانی دنبال ارنستو ربهدسته سی هزار نفره که 

هزار  52داشتند و یک اکثریت سوي توربا برحذر میاز ادامۀ مسیر بهنیز را 
 کردند.ها اطاعت میاز ژنرال، اخطارهاي ارنستوبا نادیده گرفتن نفري که 

مایدوگوري روز بعد بهپنج سوي توربا راه افتادند تا در آغاز غروب، بهآنها 
  حمله کنند. 

در نیمۀ راه  رادیواکتیو شدة ماکوريبعد از ظهر روز بعد، شهر سوخته و اما 
  بود.  شاننیستیدردناك هاي ، شاهد صحنهآنها

شهر اي صحرائی که بهجاده ؛هاي اتمیمملو از زباله و در جهان سوخته
رویکردهاي طبیعت مرده و ترین مهلکیکی از شد؛ ماکوري منتهی می
شد. نامیده می» نسیم پرتوزا«نمایش گذاشته بود که رادیواکتیو شده را به



 

، باد مالیمی که واپاشی و فروپاشی ذرات گاما را همچون بارانی مسموم
  آورد. و ضدحیات با خود به همراه می نفرین شده

پیش از آنکه نسیم پرتوزا، پوست تنشان را از روي  هزار نفر، 52برخی از آن 
د روغن کباب روي زمین بریزد؛ چند قدم گوشت مذاب و جزغاله کند و مانن

 52نسیم پرتوزا به کاروان نخستین گذر  وقتیدویدند. سمت جلو میبه
با همزمان هزار روح قربانی را  48هزارنفري سربازان دآعس جدید رسید، 

 دند، در دومینهزار نفر که در زیر جسد دیگران پناه گرفته بو . چهاربردخود 
ات آخرین اثرسومین نسیم پرتوزا، . چسبیدندزمین گذر نسیم پرتوزا به

 رحم صحراي رادیواکتیوگوشت مذاب و جزغاله شدة همۀ آنها را از صفحۀ بی
  ، پاك کرد. ماکوري

***  

 ومبانیارنستو رکیلومتري شهر انجامینا،  شتدر فاصلۀ هپنج روز بعد، 
 تقریباًراه را در میان صحرا به خطا آمده است. کرد که شاید اشت شک مید

و دنبال ااتمام رسیده بود و سی هزار نفر سربازي که بهتمامی ذخیرة آب به
نظر اینگونه بهزدند. نفس میآمده بودند در خطر مرگ از تشنگی نفس

   دارد.پایانی نمیان مساقط و انجامینا آمد که صحراي می

  ارنستو گفته بود که نباید بگذاریم حتی یکنفر در صحرا جا بماند. 

اي مواجه بود که براي شخصی که از داستان اطالع نداشت، صحرا با صحنه
ن آمد: هزارانظر مینژادي بهري و تبعیضداهاي بردهصحنهبارزترین یکی از 



 

شتند، تشنگی داپوست که تحمل بیشتري در برابر گرما و نفر از اسراي سیاه
هایشان را درآورده بودند و مانند بردگان سیاه، اسراي سفیدپوست را لباس

  کردند. روي کولشان حمل می

حتی بعید حرارت است.  آفرینمرگهاي در صحرا یکی از ترفند خطر سراب
ي هاآمد، یک سراب شنوائی در میان شننبود که صداي بوقی که از دور می

  رحم چاد باشد. بی

یک هواپیماي دوموتورة اورسامینوریس در آسمان ظاهر شد بعد، اي دقیقه
هاي آب را روي زمین انداخت. پس از آن هشت هواپیماي و نخستین گالن

گالن آب را با چترهاي کوچک روي صحرا انداختند.  شصت و چهاردیگر، 
 سوي انجامینابا زمین، بهارتفاع ترین نزدیک در پشت سر هم،هواپیماها، 

  اسراي دآعس نشان دهند. را بهصحرا بازگشتند تا مسیر 

در حومۀ انجامینا؛ رانندگان شنیدند سراب نبود. آنچه سربازان می
  شان را روي بوق گذاشته بودند. دستو غذا، هاي دارو کامیون

فور و ، دررفتبیش از آنچه انتظار میکه  شدآنشب در انجامینا جشنی برپا 
ان رکارگاز انجامینا که اغلب شهر  صد و بیست هزار نفر ساکن. نعمت بود

مواد خوراکی بودند، جیرة غذائی خود را  ۀهاي داروسازي و تصفیکارخانه
براي استقبال از هشتاد و دو هزارنفر کارگر جدید کنار گذاشته بودند، اما 

ا پشت سر بگذارند. فقط سی هزار نفر از این افراد توانسته بودند صحرا ر
  شد. هاي انجامینا یافت میحد وفور در خیابانبه مشروبغذا و آنشب 



 

   ..آدمی است. کار جوهرة گویندمی

تن کار بهدآعس، وقتی فرداي آنروز لباس اياسرنفر تمامی آن سی هزار 
هاي تهبسهاي آب تصفیه شده و هاي ضدپرتو، گالنکردند و نخستین سرنگ

کودکان و بزرگساالن نیازمند داشتن شده را براي زنده نگاهپرتوزدائی غذاي 
، دریافتند که تنها راه دترین ژرفاي جوهرة وجود خودر عمیق تولید کردند؛

  نیست. » آزادي عمومی سرمایه«آزادي، رسیدن به

نهاد پیشو ابهگوش همگان رسید، بهارنستو رومبانی پس از اینکه داستان 
پیشنهاد را این  مینوریس انجام وظیفه کند. او اورسا در ارتش که کردند 

من سربازان اورسا مینوریس را «نپذیرفت. دلیلی که گفت این بود که 
رش دانم شاید برادتوانم در کنار کسی خدمت کنم که نمیام. هرگز نمیکشته

 با پذیرفتن لباس کار در کنار سایردرعوض  اما »دست من کشته شده باشدبه
شد  کاربهمشغول هاي اکسیژن یابی کپسولاسراي آزاد شده، در کارخانۀ باز

به  یکسال بعد او را. گري را در اورسامینوریس نپذیرفتو هرگز هیچ پست دی
  بخش موتوري قرارگاه لوجستیک منتقل کردند. بهخاطر مهارتش، 

 یاد ماندنی،به، در شبی گرم و از ورود اسرا جنگی به انجامینا بعد چهار روز
شاعر  ؛هاي خیابانی همراه بودهاي کوچک و آوازخوانیکه معموالً با جشن

غذا کار  که در کارخانۀ تصفیۀ» مارگریت مالومبا«نام اي بهو خواننده
که از سازهاي نیجریائی » لوته«نواي سروده بود با خود شعري را که کرد، می

و » باالفون«با سازهاي  چیزي نگذشت که سایر رهگذرانخواند.  است،
  نمایش خیابانی او پیوستند. آفریقائی به» دروم«و » سانزا«



 

در شهر » چاري«روي رودخانۀ » جامینا موندو«دویست نفر روي پل 
 زارقصۀ ه«نام سرود . خواندندمیآواز را باهم او انجامینا، ترجیع بند شعر 

اه گفت که ربازمی پیشین دآعس را بود و قصۀ سی هزار نفر سرباز» غسیمر
درستی پیموده بودند و توان تولیدي عظیمی امینا را بهکمپ اسرا تا شهر انج

صدها هزار انسان را از مرگ بر اثر جان هاي انجامینا افزوده و خانهکاررا به
  گرسنگی و بیماري نجات داده بودند. 

 هاي انقالبیهاز مشهورترین سرودیکی ، »قصۀ هزار سیمرغ«چند سال بعد، 
ازده دوو به یازده زبان دیگر ترجمه شده بود. شد محسوب میاورسامینوریس 

به آن » قصۀ هزار سیمرغ«اي در دنیا نبود که سال بعد، هیچ زبان زنده
  ترجمه نشده باشد. 

در سی  ،»آلفاس«صحراي میان ، در 2317در سال دو قرن و نیم بعد، 
ایگان پ«کیلومتري انجامینا، تصویر شگرف هفت برج سر به فلک کشیدة 

  افتاده بود. » چاري«در آب آرام رودخانۀ » جمهور

انجامینا شهر حماسۀ دیگري که کارگران  و صدها پس از حماسۀ هزار سیمرغ
جمهوري پایتخت «شهر را به عنوان این اورسامینوریس، ، خلق کردند

  انتخاب کرد.  »زمینسوسیالیستی 

نتخاب، عالوه بر سایر دالیل لوجستیکی و استراتژیک، البته دلیل این ا
اینکه نخستین اثرات آغاز نوع بشر، در جائی در همین  دیگري نیز داشت:

احتمال هبسالیتود  جاناتانصحرا و در نزدیکی شهر انجامینا یافت شده است. 



 

 نجامینا، حدود پنج میلیونداشت که جائی در نزدیکی شهر ایقین درصد  89
، براي »ینینیهوم«ها از قبیلۀ »هوموهابیلیس«سال پیش، نخستین 

حفظ کنند و شیئی  »دو پا«اند که تعادلشان را روي آموخته نخستین بار
  . بگیرند »دست«قابل استفاده را در 

جائی حوالی در » هومینینی«دانست که قبیلۀ درصد، می 64احتمال او به
ر دنام دارد. صحرائی که » آلفاس«صحراي کرده است که اکنون زندگی می
رت صواین فلک کشیدة اورسامینوریس، تصویر هفت برج سربهمیان آن، 

  اند.نقش بسته هاشنی را بر دامن فلک

در  رگفت: آدمی دو باشد، میوقتی خیلی احساساتی می جاناتان سالیتود،
  !متولد شده استانجامینا 
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  جنگجوي ونیزي

 

یابی آدمی هتتوانائی جترحم، همیشه آزمونی سخت براي صحراي بی
، صالحه رسیدبه هزار اسیر دآعس 52است. وقتی خبر پایان دردناك زندگی 

زد. زیرا هر کینه و در چشمان او، هنوز چیزي فراي کینه و نفرت موج می
چه با بخشش، قابل تسکین است، اما نگاه او احساسی نفرتی، چه با انتقام و 

کرد که تسکین آن قابل تصور نبود. میان عشق و نفرت فقط را بیان می
  اندازة برق نگاهی فاصله هست.به



 

نام  »نگاه پرتوزا«را کسی جرأت تحمل این نگاه صالحه را نداشت. برخی آن
اه نگ«سادگی ، نگاه او را بهداده بودند و برخی دیگر بدون تصویرپردازي

  نامیدند. می» صالحه

بخش فنی پایگاه صالحه چنان غم زده شد که به، خبراین پس از شنیدن 
ها و وسایل الکترونیکی استفاده مکاري سیاي را که براي لحیمرفت و هویه

گشت. روبروي آئینه ایستاد و دستش را راتاق خودش بشد برداشت و بهمی
 چشمهایشاي گذاشت که سوختگی غم نفسش را بریده بود. بهروي سینه

ن نگاه مدر آئینه نگاه کرد و گفت: فرمانده دراگومیروف، رهایم کن! اینطور به
  را ندارم!نکن! دیگر طاقت این نگاهت 

بندش را درآورد و به و سینه سپس هویۀ را شارژ کرد، یونیفورم نظامی
هاي لختش در آئینه نگریست. هویه را باال آورد و در وسط سینه، باالي سینه

اش در هوا قلبش آنرا در گوشت فرو کرد. دود و بوي جزغاله گوشت سینه
یجاد شده بود در آورد. اش اپیچید. دوباره هویه را از سوراخی که در سینه

اش فشار داد... هفت دقیقه بعد، آنرا دوباره شارژ کرد و محکم روي سینه
اش، صورت فلکی اورسامینوریس را در  میان خون هفت سوراخ سوختۀ سینه

  نمایش گذاشته بودند. و دود به

اش و درد سوختگی، هفت دقیقه او را از تفکر بوي جزغاله گوشت سینه
اي، از آن دراگومیروف بازداشت. همین استراحت هفت دقیقهفرمانده به

بود؛ نفرسا در سینه، که سوختگی هویۀ داغ در برابرش پشیزي دلتنگی جان
  پایان برساند. به ي را که از آن بیزار بود،بخشید تا کار صالحه نیروبه



 

  اورید. اتاق من بیژنرال گالورکینی را به دکمه ارتباط را فشار داد و گفت: لطفاً

در برابر دیدگان هنوز هاي لختش وقتی ژنرال گالورکینی را آوردند، سینه
را هاي آناش را برداشت و آن را بر تن کرد و دکمهیونیفورم نظامی ژنرال بود.

  بست. 

هاي لخت و برجستۀ صالحه افتاد، سینهبهبراي چند لحظه وقتی نگاه ژنرال 
سرتاپاي صالحه انداخت و گفت: واو! درود بر بخندي زد و نگاه خریداري بهل

کردم که فرماندة نیروهاي ارتش سوسیالیستی، خانمی شما! هرگز تصور نمی
  این جوانی و جذابی باشد! به

نگهبان گفت: نگران دو را در اتاق تنها بگذارد. بهنگهبان گفت آنصالحه به
ري ... نگهبان سزندمن بگزندي بهبتواند ژنرال  کنم آقاينباش، تصور نمی

  تکان داد و از اتاق خارج شد. 

چشمان ، چشمان شما شباهت زیادي بهسعد نهريخانم ژنرال گفت: 
یف فرمانده دراگومیروف دارد، من و او دوستان قدیمی بودیم که در نبرد کی

ارتش  از یکدیگر جدا شدیم. من در آنموقع فرماندة توپخانۀ نیروهاي
بس در واشنگتن دي سی هم سوسیالیستی بودم. با وي در مذاکرات آتش

  مالقات کردم. 

گویند زن و مردي که مدت ادامه داد: راست است که میبا سماجت سپس 
. البته کنندیکدیگر شباهت پیدا میکنند بهزیادي با یکدیگر زندگی می



 

ه توانستچگونه میعجیب است که فرد مسنی مانند آدمیرال دراگومیروف 
  معشوقۀ جوان و زیبائی مانند شما احساس رضایت و خوشبختی دهد. به

گفت: بله آقاي کرد خشمش را کنترل کند، می درحالیکه سعیصالحه 
ژنرال؛ من و فرمانده دراگومیروف مدت بسیار طوالنی با یکدیگر زندگی 

خوشحالی  اسهم خیلی عادت کرده بودیم و همیشه با هم احسکردیم. به
بس برایمان تله گذاشتید و او سفانه در مذاکرات آتشأکردیم. اما شما متمی

را کشتید و در پی او، مسئولیت فرماندهی بر عهدة من افتاد. فرمانده 
امید داشت  ،اش با شما، تا لحظۀ آخردراگومیروف به خاطر دوستی قدیمی

تان ما با لقب قدیمی. او هنوز از ششما به ارتش سوسیالیستی بازگردید که
  د. کشتن داهمین امید او را بهدر واقع کرد. یاد می» جنگجوي ونیزي«یعنی 

پنداشت طرح ترور فرمانده دراگومیروف چندان هم مورد حال که ژنرال می
قام مخشم صالحه نبوده است و او در واقع پس از کشته شدن دراگومیروف به

پنداشت که تمام دیون اوست؛ میفرماندهی رسیده است و این قدرت را م
  بازي را فهمیده است و این آغاز مجلسی براي آشتی است. 

پنداشت زبان مادري صالحه است، گفت: زبان عربی که میبنابراین به
امیدوارم بتوانم شکستگی دل شما را جبران کنم. من عاشق زبان مادري 

ربی بخشید که زبان عام. البته میهمین دلیل عربی یاد گرفتهشما هستم. به
  من دست و پا شکسته است. 



 

زبان عربی صحیح و رسائی گفت: البته زبان مادري من با کلمات صالحه به
  عربی زیبائی تزئین شده است! 

زبان عربی ژنرال آنقدر خوب نبود که این نکتۀ ظریف جمالت صالحه را 
  دریابد. با نافهمی سرش را تکان داد و گفت: بله، بله. 

انگلیسی ادامه داد: زبان عربی شما البته بد نیست. اما هرگز صالحه به
  توانید جبران کنید. مرا نمیدل شکستگی 

ائی شکستگی دل خانم زیب کنید عزیزم.ژنرال لبخندي زد و گفت: اشتباه می
ی توانیم دوستان خوبراستی که ما میهمواره قابل تسکین است! بهمثل شما 

  کنار بگذاریم. براي یکدیگر باشیم... و همه سؤتفاهمات گذشته را به

خواهم رازي را با شما میسؤتفاهمی در کار نیست آقاي ژنرال. گفت: صالحه 
  در میان بگذارم... باید آنرا در گوش شما بگویم...

ن آمده بود؛ صورتش را نزدیک آورد و گفت: من سراپا هیجاژنرال که به
  هستم... شما شیفتۀ رازهاي نهفتۀ 

 کسصالحه لبانش را نزدیک گوش ژنرال آورد و رازي را به او گفت که هیچ
روپرتو گالورکینی، من با تمام وجودم آقاي گفت: آري  آن را نمی دانست.

بودم. ما مجبور شدیم که عاشق فرمانده دراگومیروف بودم. اما معشوقۀ او ن
  دالیل نظامی و امنیتی؛ نقش دو عاشق و معشوق را بازي کنیم...به



 

در گوش صالحه گفت: چقدر زیرکانه! اما وقتی که عاشق پچ کنان پچژنرال 
  او بودید چرا در برابر تمناي این عشق تسلیم نشدید؟ 

ولین و صالحه گفت: من همیشه در برابر عشق او تسلیم بودم. عشق او ا
ا بام. وقتی شما جنگل را آخرین احساسی است که در زندگی ام تجربه کرده

  زدید، او تازه مرا خوابانده بود...کاتیوشا 

 را حفظ کند و پرسید: ژنرال که کمی گیج شده بود، سعی کرد لحن آرام خود
  فهمم... ، منظور شما را واقعا نمیعزیز ۀصالح

معشوقۀ فرمانده دراگومیروف نیستم، جنگجوي ونیزي! من  گفت:صالحه 
  من دختر او هستم.

***  

س یادش بیافتد که نف یک دقیقه طول کشید تا ژنرال روپرتو گالورکینی
  کشیدن را فراموش کرده و دارد خفه می شود. 

عقب تلو تلو خورد. صورتش آنچنان سفید اي کشید و چند قدم بهنفس خفه
چیز هیچکاري کرد. شد دیوارهاي اتاق را گچشد که با رنگ آن می

اش بزداید. ابتدا صداهاي نامفهومی از توانست وحشت مرگ را از چهرهنمی
ت ناش بیابد؛ با لکگلوي او خارج شد؛ بعد که توانست چند کلمه در حافظه

و تکرار صداها گفت: اما...اما...در جنگ همیشه خطر مرگ وجود دارد... 
خانم... پدر شما... دراگومیروف... مرد بزرگ و با افتخار... در جنگ ما... 



 

ما در جنگ بودیم و می جنگیدیم... گفتگوها... آتش بس... ما باید می 
خواهش  هاي قشنگی دارید...جنگیدیم... شما خانم زیبا... چه سینه

یاد آورد، با ختر کوچک فرمانده دراگومیروف را بهدسپس نام  !کنممی
  کنم...التماس گفت: کاترینا! خواهش می

سمت راست قفسۀ سینۀ ژنرال اش را کشید و بهصالحه اسلحه کمري
  گالورکینی، شلیک کرد. 

ن تنزدیک قلب او نبود و باعث کشگلوله سینۀ ژنرال را در جائی شکافت که 
شد. روي زمین افتاد و خون از کنار بدنش جاري شد و درد نی وي نمیآ

  اي در قفسۀ سینه، دنیاي کوچکش را فرا گرفت. کشنده

گذشتند: هرچند که ژنرال اما در سینۀ صالحه دردهاي دیگري می
از  ماارا کشته بود؛  اواعتماد فرمانده دراگومیروف گالورکینی با خیانت به

هاي هدفمند لیزري قرار گرفت ه دراگومیروف مورد پرتاباي که فرماندلحظه
دقیقه طول کشید. از نظر صالحه؛ جنگجوي ونیزي هم تا مرگ او حدود پنج

اش را بایست بیشتر از پنج دقیقه درد متحمل شود. یونیفورم نظامینمی
و کاله کج سرخی را که با هفت ستارة طالئی تزئین شده بود بر سر صاف کرد 
  گذاشت.

تر شده بود و سمت ژنرال رفت که اکنون با پذیرفتن حقیقت مرگ آرامبه
چشمان صالحه سینۀ سوراخ شدة او بازگشته بود. بهشجاعت و دالوري به

ت که دانسرا دید و دیگر نمی» نگاه صالحه«کرد. براي نخستین بار نگاه می



 

سوزاند یا نگاه صالحه است اش را چنین میاست که سینهآیا این ضرب گلوله
  کند. که با دل او چنین می

صالحه نگاه کرد و براي نخستین بار زیبائی پنج دقیقه تمام شد. ژنرال به
زرگ ، تو چقدر باستانوویچ دراگومیروف حقیقی او را دریافت. گفت: کاترینا

  اي!اي، چقدر زیبا شدهشده

داد. ژنرال با آخرین  سالم نظامی جنگجوي ونیزي اداي احترام، بهصالحه به
سرش نزدیک کرد تا او را پاسخ گوید و سپس توانی که داشت دستش را به

  عالمت تأیید تکان داد. سرش را آرام به

اش را باال آورد و شش گلولۀ پیاپی و سریع دیگر در سینۀ صالحه اسلحه
ا ب ،ینیژنرال گالورکتا دردهاي او ساکت شوند. چشمان  ژنرال خالی کرد

  سقف اتاق خیره شد. نگاهی پر از افسوس به

مایه؛ جنگجوي ونیزي، آخرین بازماندة جنگاوران دولت آزادي عمومی سر
خاطر انجام بهافتخار و احترامی که  ،خاطرات از با دنیاي کوچک اما پر

الیق او بود، با آخرین نگاهش به اش در ارتش سوسیالیستی وظیفۀ طوالنی
بست و در آخرین لحظۀ حیات دریافت که دنیا ؛ چشم از »نگاه صالحه«

  ، حتی با قاتل پدرش هم، پدرکشتگی ندارد. انسانی صالحه با هیچ 

وقتی نگهبان از شنیدن صداي گلوله وارد اتاق شد و جسد سوراخ سوراخ 
الحه به او گفت که گزارش شدة ژنرال گالورکینی را نقش بر زمین دید، ص



 

ایگاه پ» بازیابی بیوشیمی«هایش را بنویسد و جسد ژنرال را به بخش دیده
  انتقال دهد.  

قبل از خواب، وقتی براي شنیدن قصۀ شب در خیالش و داستان 
هاي خشمگین دریاي سرخ در میان آب» ناخدا سعد نهري«هاي ماجراجوئی

کرد و آنرا روي میز گذاشت و دیگر اش را باز شد، اسلحه کمريآماده می
  اسلحه نزد. هرگز دست به

شب، صالحه پایان جنگ و تشکیل جمهوري سوسیالیستی صبح فرداي آن
مدت هفت سال را زمین و مسئولیت خود در پست اورساي نخست به

نام اطالع ساکنین رسانید. اعالن تشکیل جمهوري سوسیالسیتی زمین، بهبه
  منتشر شد.» وریسمانیفست اورسا مین«

طور رسمی، به اورسا مینوریس نیز به» جمهوري سوسیالیستی زمین«نام 
جمهوري «کس از عبارت تغییر یافت و پس از گذشت یک دهه، دیگر هیچ

پس از وقایعی که در دوران کرد. زیرا استفاده نمی» سوسیالیستی زمین
طور ریس را بهفلورانس کاردناس اتفاق افتاد و ساختار سیاسی اورسامینو

یک دیگر جمهوري سوسیالیستی زمین، در واقع انقالبی تغییر داد، 
  معناي افالطونی آن نبود. به »جمهوري«

را در خود نهفته  هائی آسمانی و مفاهیمی زمینینام اورسا مینوریس، قصه
 شد آنرا بیان کرد. عبارت سیاسیداشت که با عبارات سیاسی افالطونی نمی

  تغییر یافت. » اورسا«نیز به » رئیس جمهور«



 

ام نکه جهان وي را به کاترینا استانوویچ دراگومیرووا،سان بود که بدین
هاي هزار که نامش زادة تخیالت قصهاو ؛ شناختمی» صالحه سعد نهري«

مادري و در میان خواست دخترش را در اندوه بیو یکشب پدري بود که می
هاي ماجرائی ناخدا الیاس اوکراین با داستان 2071همهمۀ انقالب آگوست 

ا ب» الیاس دریادل«بن سعد نهري، عشق آتشین او به صالحه و جنگهاي 
اش را او که نام حقیقی ...آسودگی خواب آشنا کنددزدان دریاي سرخ، به

اش به دانست؛ او که زبان مادرينمی جاناتان سالیتودهیچکس، حتی 
ت اي داشبود؛ او که آتشی جاودانه در سینه کلمات زیباي عربی مزین شده

که با جواهر گردنبندي از هفت سوراخ سوختۀ فلکی تزئین شده بود؛ 
نخستین اورسا؛ مأموریت هفت سالۀ خود را براي پاکسازي و بازیابی طبیعت 

  و زنده نگاه داشتن ساکنین زمین، آغاز کرد. 

   



 

  2084مارس  20 –قصۀ چهاردهم 

  پرتو آبتنی داغ

  

تشکیل جمهوري سوسیالیستی زمین توسط نیروهاي اورسا مینوریس؛ 
معناي آغاز یک مدینۀ فاضله، یک یوتوپیاي تهی از معنا و یا بهشت تنها بهنه

طرز اسفناکی آشکار کرده بود که روش تولید روي زمین نبود؛ بلکه به
  : تیادگار گذاشته اسداري چه ارثیۀ مرگباري را براي نوع بشر بهسرمایه

گرمایش غیرقابل مهار زمین، نابودي تقریباَ تمامی جنگلها، اتالف غیرقابل 
ها؛ غبارها و بازگشت همۀ منابع طبیعی، رادیواکتیو شدن آب اقیانوس



 

هاي پرتوزائی که حاصل انفجار صد و بیست و هشت کالهک اتمی باران
سالهاي آخر در » دولت آزادي عمومی سرمایه«توسط نیروهاي دآعس 

بشر عام حدود یک بیلیون بنیشهرهاي مختلف بود که باعث قتلدر نگ و ج
شد؛ قحطی و گرسنگی و مرگ زجرآور براثر بیماري، فقدان دارو و خفگی 

هاي ضدپرتو... هاي اکسیژن و سرنگدلیل کمبود ماسک و کپسولبه
جمهوري سوسیالیستی زمین در میان گرسنگی، بیماري، خون، کثافت و 

انگیز آفرین و وحشتزا، مرگمتولد شده بود و ارثیۀ سرطان زبالۀ اتمی
  .لقب داده شده بودند» نسل دیوانگان«کشید که همراه میوالدینی را به

نسل دیوانگانی که بر سر شاخه نشسته و بن آن را بریدند و بشریت را 
یک مرزهاي انقراض قطعی کشاندند و تمامی سطح زمین را مبدل بهبه

حاصل آشغالدانی رادیواکتیو با اتمسفري غیرقابل تنفس و خاکی عقیم و بی
  کردند. 

یاسی ؛ نیروهاي سآسان نبوداز نظر سیاسی تشکیل جمهوري سوسیالیستی 
دانی رادیواکتیو؛ آوري آراء در این زبالهدیگري که بدون امکان یا توان جمع

هاي ضدپرتو و غذاي روزانۀ هاي اکسیژن، سرنگدرحالی که جیرة کپسول
کردند؛ خود را مصرانه نمایندة خود را از اورسامینوریس دریافت می

قط ، فدانستند و در تبلیغات سیاسی خودساکنین زمین می» اکثریت«
اورسامینوریس و انقالبات سوسیالیستی نیم قرن گذشته را باعث و بانی 

  انگاشتند.آمیز امروز بشر میحیات فالکت



 

(خرس بزرگ) نامیده » اورسا ماژوریس«مسمائی خود را طور بیآنها که به
ند، نامیدمی» خرس آبی«بودند و با بقایاي سیاسی دآعس که اکنون خود را 

حوزة اسکاندیناوي در برابر تشکیل جمهوري سوسیالسیتی متحد شده و در 
  کردند. میزمین مقاومت 

ام ن» بازگشت مسئوالنه«نظریۀ نظریۀ مشهور خرس بزرگ و خرس آبی که 
ت مناسباداشت؛ عبارت بود از یک برنامۀ سیاسی براي بازگشت زمین به

جب وبدون اینکه مالکیت خصوصی م«مالکیت خصوصی بر ابزارهاي تولید 
   .»استثمار انسان و آلودگی زیست محیطی گردد

را  داري؛ شیوة تولید دیگريدر برابر شیوة تولید سرمایهادعا داشتند که آنها 
شیوة تولید آزادي عمومی و مسئوالنۀ سرمایه؛ براي «آنرا که اند کشف کرده

  نام نهاده بودند. » حقوق زنان!ویژة حفظ محیط زیست و با رعایت 

نداخت عقب ابهآنقدر سوسیالیستی زمین را دولت اورسامینوریس، تشکیل 
گیري مشخصی منجر شود و در عین نتیجهتا این وضعیت سیاسی بغرنج به

هاي مکانحال فرصتی براي بازسازي شهرها، دارورسانی و انتقال ساکنین به
قابل تنفس و ساخت شهرهاي زیرزمینی با اتمسفر کنترل شده و سایر 

  هاي بازسازي و بازیابی زیست محیطی فراهم شود. عالیتف

فعالیت سیاسی و پروپاگانداي تبلیغاتی در بلندگوهاي  یکسالپس از 
اسکاندیناوي؛  و پس از تقاضاي رسمی جدائی اسکاندیناوي از بقیۀ کرة 

دور آن براي جلوگیري از ورود و خروج زمین و کشیدن دیواري طویل به



 

تشکیل یک نیروي نظامی دست افراد؛ جریانات خرس بزرگ و خرس آبی به
جز مرگ و سرگردانی بیشتر اي بهزدند و عملیاتی را آغاز کردند که نتیجه

  نداشت. 

که » عملیات بازگشت مسئوالنه«بزرگترین عملیات آنها معروف به 
کنترل شهرزیرزمینی برلین آلمان را مورد هدف قرار داد و تمامی اتمسفر 

 هزار نفر شد؛ پایان ستشدة شهر زیرزمینی را نابود کرد و موجب خفگی دوی
  آنها نیز بود. » سیاسی«پروندة 

هاي دروغین رسمًا اعالن جنگ کرد و عملیات خرسبه ي نخستاورسا
  .شدبزرگ و خرس آبی آغاز  پاکسازي خرس

ورسامینوریس روز در حومۀ استکهلم در برابر نیروهاي ا ها، چهارارتش خرس
ي اورسادستور تسخیر سلحشوران درآمد. بهمقاومت کردند و سپس شهر به

هاي بزرگ نظامی خرسسیاسی و صالحه سعد نهري، همۀ اعضاي  ،نخست
سوي جزایر زندان و آبی، دستگیر شده و با چهارده کشتی مسافربري به

تن د ساخبا وجود دویست هزار کشته در عملیات برلین، آزا فرستاده شدند.
ۀ زینقدري خطربرانگیز بود که اورسامینوریس ناگزیر شد هاین افراد به

  . را بپذیرد نگهداري از آنها در زندان

در آنها خدمه، یک مسئول فنی و یک کشتیبان داشت.  6هر کشتی 
داوطلب انجام عملیاتی اي که در میان راه انجام دادند، گفتگوهاي مخفیانه



 

طور کامالً سري و دور از چشم همۀ فرماندهان بهآنرا که انتحاري شدند 
   نظامی، سازماندهی کرده بودند.

صالحه و سایر فرماندهان از این کار آنها هیچ اطالعی نداشتند. سلحشوران 
شیوة سازماندهی اي داشتند که آنرا از اورسا مینوریس سازماندهی پیچیده

ال طور کامتوانست بههاي کارگري آموخته بودند. چنین عملیاتی میهسته
  مخفی و دور از چشم همگان سازماندهی شود. 

جاي همۀ صد و دوازده خدمۀ داوطلب این چهارده کشتی مسافربري، به
سوي منطقۀ رادیواکتیو اقیانوس آتالنتیک، ها را بهجزایر زندان، کشتی

پونتا دل «مایلی جزیرة  200در فاصلۀ » آبتنی داغ«نام شده بهجائی نفرین
این هاي هدایت کردند؛ در  میان پرتوزاترین آب (Ponta del Gada)» گادا

ها مانده سوخت کشتیها را متوقف کرده، لنگر انداخته و باقیمنطقه، کشتی
سلحۀ هاي نظامی خود را از تن در آورده و سپس با ارا تخلیه کردند؛ لباس

  شلیک کردند!سر خود کمري به

تکاپو انداخت تا راهی براي صداي شلیک صد و دوازده گلوله زندانیان را به
نجات خود بیابند. در ساعات نخست، نظریات علمی بسیاري براي نجات 

از ساعات بعدي نظریات علمی اما زندانیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
گر تکه کردن همدیتکه مانده به چاقوکشی وکنار گذاشته شد و وقت باقیبه

  سپري شد. 



 

هاي خرس بزرگ و هاي کشتیآخرین زندانیاندام سه روز طول کشید تا 
؛ »ی داغنتآب«برابر تشعشعات مخرب و سوزندة دفاع در خرس آبی، بی

» ان!حقوق زنویژة مسئوالنه با حفظ محیط زیست و رعایت  بازگشت«نظریۀ 
 آبتنی«را در عمل تجربه کند. بسیاري از آنها واقعًا با شیرجه زدن در یک 

در میان ذرات اقیانوس پرتو زا و گذارهاي نوترونی امواج آتالنتیک، » داغ
  تر کردند و درد کمتري متحمل شدند. تجربه خود را کوتاه

ت خود در ، شاهد ریختن ذرات پوست و گوشهبرخی از آنها تا آخرین لحظ
 »حفظ محیط زیست«هاي آلفا و گاما شدند و معناي دردناك میان واپاشی

و ان رقم نام مهربعلی مادر طبیعت،بهاي زیست خویش دریافتند: اینکه را به
مادرانه این مهربانی چراکه  مهربان نیست. اي که دارد، با هرکسیمادرانه

   .با مهربانی پرداخت توانفقط میاست که گزافی را بهاي 

 بازگشت«گاما؛ دیگر مبحث زرد پس از این واقعۀ زجرآور در میان اقیانوس 
مالکیت خصوصی بر ابزارهاي تولید با حفظ محیط زیست و مسئوالنه به

  دیار گذشتگان پیوست. به» حقوق زنان!ویژة رعایت 

از  ايسرگشاده رده کشتی باقی مانده بود، نامۀتنها اثري که از این چها
ه ، بخودکشیسوي صد و دوازده سلحشور اورسا مینوریس بود که پیش از 

مرکز فرماندهی مخابره کرده بودند تا براي ساکنین زمین خوانده شود. آنها 
ز تن نظامی خود را ا یونیفورمسر خود شلیک کنند، اي بهپیش از آنکه گلوله

و مسئولیت کامل این عملیات را در آورده، از اورسا مینوریس استعفا داده، 
  پذیرفته بودند. شخصاً 



 

ر زندانیان غی قتلدلیل پس از مرگ آنها، دادگاه نظامی اورسا مینوریس، به
  خلع درجه کرد.  تک تک این سلحشوران یاغیمسلح، از 

صد و دوازده سلحشور اورسا مینوریس، یاغیانه با فدا کردن جان خود در 
ي ها، براي همیشه قصۀ خرسآتالنتیک قیانوسمیان آبهاي رادیواکتیو ا

پایان اخالقی، بر سر هاي بیو فرصت قضاوت دروغین را پایان داده بودند
  گرفته بودند.  دیگراناز  ،را »نیک و بد«شک برانگیز دوراهی 

   



 

  2091تا  2084سالهاي  –قصۀ پانزدهم 

  پروژة ققنوس

 

نسلی که پس از جنگ وظیفۀ پاکسازي و بازسازي زیست محیطی زمین را 
  نام نهاده بود. » نسل نگهبان«عهده گرفت؛ خود را به

 زمین بهدانست که صدمۀ دآعس بهپس از پایان جنگ، اورسا مینوریس می
قدري حدي است که امکان نجات آن بسیار اندك است. نیروهاي دآعس به

معجزه به اخ سوراخ کرده بودند که نجات ويوراین بدن زخمی را س



 

زاده شدند و » کانتینرهاي مرگ موقت«همین سبب بود که مانست. بهمی
به ساختمان آنها در سیبري و آالسکا پرداخت. از تمامی » نسل نگهبان«

ساکنین زمین رأي گرفته شد و شصت چهار درصد ساکنین به ساختمان 
دادند و همه ساکنین در یک دقیقه  رأي مثبت» کانتینرهاي مرگ موقت«

  سکوت پس از این تصمیم شرکت کردند. 

کانتینرهاي مرگ موقت ترکیبی از یک مرکز اطالعاتی و یک مرکز بیولوژیک 
شدند. در این متري سطح زمین ساخته می 150بودند که در عمق 

طور هاي بارآور شده نطفۀ انسان، در مرگی موقت و بهکانتینرها، سلول
توانستند تا یک قرن زنده بمانند. شدند و میزده نگاه داشته مییخ

کامپیوترهاي این مراکز اطالعاتی بدون نیاز به دخالت بشر وضعیت سطح 
  کردند. زمین را کنترل می

اتمی نیروهاي فجایعی حاصل از انفجارات دلیل طرح این بود که اگر به
شد،  دهفکنسطح زمین برا ؛ نوع بشر ازدیگردآعس و یا دالیل زیست محیطی 

د بعد از ص زیست محیططبیعی  پس از بازیابی» کانتینرهاي مرگ موقت«
 فعالیت خود را آغاز حداقل منابع طبیعی براي حفظ حیات؛سال و بازیابی 

هاي مصنوعی منتقل کرده و کرده و سلولهاي بارآور شدن نطفه را به رحم
ها و اطفال و پس از رشد جنین ها پس از نگهداري ابتدائی از نخستینروبوت

سطح زمین منتقل کنند تا حیات دوبارة بشر روي نسبی آنها، این اطفال را به
  زمین آغاز شود. 



 

همۀ اطالعات بشر، از تاریخ تا فنون و هنر و » کانتینرهاي مرگ موقت«
کار نسل جدید دوباره زنده کردند تا روزي بهموسیقی را در خود حفظ می

پروژة «طور رسمی به» کانتینرهاي مرگ موقت«پروژة ساخت  شده بیاید.
  نامیده شد. » ققنوس

گیري اورسا مینوریس از ساکنین زمین به این دلیل بود که مراکز رأي
روژة پ«اطالعاتی محاسبه کرده بودند که مصرف منابع طبیعی براي اجراي 

ر در شود که نیم بیلیون نفباعث بروز گرسنگی و قحطی دیگري می» ققنوس
ست یگرفتند که از هر بآن جان خواهند باخت. ساکنین زمین باید تصمیم می

نجام ابه» پروژة ققنوس«یک نفر بمیرد تا احتمال دارد که نفر شخص زنده، 
م خاطر سنگینی همین تصمیبرسد. یک دقیقۀ سکوت پس از این تصمیم به

  بار بود. وحشت

سل ن« الوري همگانیداجراي پروژة ققنوس و ساخت این کانتینرها؛ بیانگر 
مردان دآعس ائیس و شبحو پیامی روشن بود براي ودیوجت، حور »نگهبان

  که بر روي سردر بتونی ورودي کانتینرها نوشته شده بود:

  ما انسانیم! ما حاضریم بمیریم تا زنده بمانیم!

لی فعدانستند که وظیفۀ خوبی میهمه به» نسل نگهبان«بهرحال در دوران 
است و نه حفظ تک تک افراد در کلیت آن اورسا مینوریس، حفظ نوع بشر 

با  هائی در ارتباطآن. تقریباٌ یک قرن طول کشید تا اورسا مینوریس وظیفه
هاي خود اضافه کند. پس از حفظ جان تک تک افراد را به مجموعۀ برنامه



 

اي چندان حیاتی دویست و چهل سال، اورسا مینوریس دیگر اکنون وظیفه
ت طبیعی و نوعی برطرف شده بودند براي حفظ نوع بشر نداشت زیرا مخاطرا

  د.شو بیشتر وظایف وي، مربوط به حفظ، آموزش، خالقیت و رشد افراد می

   



 

  2084مارس  21 –قصۀ شانزدهم 

  نقد ارتجاع سیاسی

 

عنوان نخستین اورسا آغاز ، صالحه سعد نهري، به2084مارس  21در تاریخ 
انی جانفشدر کنار تصاویر نتیجۀ هفت سال مأموریت او، بیان مأموریت کرد. 

هاي ها و آلودگیکردند و زبالهها بشري که از زمین نگهبانی میمیلیون
زدودند، در اي را از تمامی مناطق خودگردان زمین میشیمیائی و هسته

در سخنرانی خداحافظی صالحه، اشک بر چشمان  2091مارس  20



 

 اي از زمینهستههاي شیمیائی و درصد همۀ آلودگی 35شنوندگان آورد. 
توانستند بدون میحتی و در چند منطقه، ساکنین بودند زدوده شده 

هاي ضدپرتو در هواسپهر هاي اکسیژن و سرنگهاي محافظ، ماسکلباس
  طبیعی زمین نفس بکشند. 

ترین مفسرین سیاسی را در تحلیل عاقبت اورسامینوریس اما آنچه که آگاه
و انتخاباتی بود و نه قدرت جهانگیر » اسیدموکر«کرد؛ نه وضعیت نگران می

ی هاي شخصقوق و آزادياورسامینوریس در کنترل زیست محیط و تفویض ح
 ترین مسئله، کهکنندهنگرانبلکه  ؛مناطق خودگردان زمینو سیاسی به

ند ، آنرا بورکراتیزه کاورسامینوریس را از هم بپاشدروح انقالبی توانست می
داري سرمایه روش تولیدبار بهفاجعه بازگشترا دوباره به و حیات بشر

  بود.  »اقتصاد سیاسی«ورسامینوریس از دیدگاه نابسامان ا، وضعیت کشاندب

سیاست صالحه و هفت سلحشور اول در مرکز فرماندهی اورسامینوریس در 
بیشتر مبتنی بر کنترل نظامی مناطق خودمختار و جلوگیري از انجامینا؛ 

به واسطۀ استفاده از قدرت  ،داري و انباشت ارزشبه نظام سرمایه بازگشت
بود که در بیشتر اوقات به  هاي حقوقی و قانونینظامی و ایجاد محدودیت

  شد.نیز منجر میاي در امور منطقهاورسامینوریس  هاي قضائیدخالت

مالکیت خصوصی بر ابزارهاي  منع«و » سوسیالیسم«تعاریف متعددي که از 
ر هاي هدر مناطق مختلف، بسته به فرهنگ، آداب و رسوم و ویژگی» تولید

هاي مستقیم سیاسی و منطقۀ خودمختار وجود داشت؛ در عین دخالت
هرگاه که این تعاریف با تعاریف یعنی ، در این مناطق نظامی اورسامینوریس



 

؛ ساکنین زمین، به ندداشتو خط و مشی عمومی اورسامینوریس سازگاري ن
  آشفته و نگران کرده بود. بسیار خصوص مولدین را 

در طول هفت سال مأموریت صالحه به عنوان اورساي نخست، لنا 
ه با کمحیطی بود سلحشور اول و فرماندة واحد زیست  ،هندریکسن کرونینا

ها براي پاکسازي و بازیابی زیست یاري جاناتان سالیتود کاراترین طرح
هاي ترین چهرهمبدل به یکی از محبوباو کرد؛ محیطی را ارائه و اجرا می

  ولتی اورسامینوریس در انجامینا و در بقیه نقاط جهان شده بود. د

 انتخابات و سال پیش از پایان دورة هفت سالۀ مأموریت صالحه، یعنی درد
آمریکائی، فرماندة » فلورنس کاردناس«، سلحشور اول 2089مارس  20و  19

ق مناطتمامی گیري دموکراتیک از ساکنین زمین در با رأيواحد شهروندي 
مطابق سنت و شیوة عنوان اورساي دوم انتخاب شد و خودگردان، به

 2091مارس  21 تاریخ درسازماندهی اورسامینوریس، درست دوسال بعد، 
  مأموریت هفت سالۀ خود را آغاز کرد. 

کرونینا، به عنوان سلحشور اول و فرماندة واحد هندریکسن در این دوره، لنا 
  شهروندي، جانشین فلورانس کاردناس شده بود. 

ها و مجموعۀ وسیعی از طرحرغم اینکه فلورانس کاردناس، علی
قتصادي را در برنامۀ کار هاي دولتی و برنامۀ سنگین اصالحات اپیشگیري

دورة مأموریت او، هرچند که وضعیت نخستین سالهاي ، لیکن در خود داشت
بهبودي بیشتر گذاشت، اما بر اثر ابهامات و رو بهبازهم زیست محیطی 



 

شکل تعارضات و که بعضًا بهو اجتماعی، هاي اقتصادي گیپیچیده
شد، وضعیت نمایان میهاي خیابانی در مناطق خودگردان زمین درگیري

وخامت گذاشت؛ تا جائیکه سیاسی، بیش از پیش رو به -آشفتۀ اقتصادي
شهري و دهقانی و هم  کارخانجات، شوراهاي هم دولت، هم شوراهاي

  براي حل این وضعیت شدند.  فراز و نشیبتکاپوئی پرآغاز به ناگزیر حزب، 

مالکیت  منع«تعریف دقیق امکان عدم اورسامینوریس، مشکل اصلی 
 از آن اه متناقضگعاریف بسیار متفاوت و ت بود.» خصوصی بر ابزارهاي تولید

  ساختند.تر میدر مناطق خودگردان زمین، این مشکل را عمیق

عنوان مثال در منطقۀ خودگردان چین و هنگ کنگ، این تعریف فقط به به
شد؛ در منطقۀ فرانسه این نفر پرسنل محدود می 10کارخانجات با بیش از 

ایدئولوژیک داشت و بسیاري از کارخانجات فرهنگی و اي صرفاً موضوع جنبه
 هنوز تحت مالکیت خصوصی افرادي بودند که با اجازه و کنترل کامل

   .پرداختندفعالیت تولیدي میاورسامینوریس به

که بخش اعظم راهبردهاي  خاورمیانه منطقۀ خودگرداناما مثال در 
ی منع مالکیت خصوص« ایدئولوژیک آن بر عهدة ساکنین ایران و سوریه بود؛

مذهبی پیدا کرده بود که دولت سنتی و چنان تعریف » بر ابزارهاي تولید
گوشتی توسط افراد اي حتی از خرید چکش و آچار پیچخودگردان منطقه

اي، از نظر دولت منطقهگوشتی پیچ کرد؛ زیرا چکش و حقیقی جلوگیري می
  شدند. محسوب می» ابزارهاي تولید«از مصادیق بارز 



 

عاریف ت تداوم این ، در تدوین وايکثر نیروهاي سیاسی منطقهدر این میان، ا
  . کردندایفا میسزائی همذهبی از سوسیالیسم، نقش بشبهتندرو و 

کرد، شدت تضعیف میرا به خاورمیانهتنها توان تولیدي در این وضعیت، نه
کرد، شان نیز مشکالت بسیاري ایجاد میبلکه براي افراد در زندگی شخصی

گوشتی، باید مثالً اینکه افراد براي خریدن یک عدد چکش، اره یا پیچ
 شدند و بعد از موافقتها در صف بررسی اداري تقاضایشان معطل میمدت

اي، آن دستگاه چکش یا منطقه، دولت اداري و گذر از همۀ مراحل حقوقی
جاره فرد نیازمند اگوشتی را با ابالغ یک سند رسمی خریداري کرده و بهپیچ
  داد. می

اره از پ ،شد که افراد نیازمنداین پروسۀ شاق بوروکراتیک، معموالً موجب می
و د جاي پیچ گوشتیو از چاقو به جاي چکشبهسایر اشیاء سنگین و سنگ 

  .فعالً موجود نبود ی چهارسوپیچ گوشتلحاظ اداري، بهاستفاده کنند.  سو

هائی بود که هاحزاب و گروکه عموماً تحت کنترل خاورمیانه اي دولت منطقه
ادبیات «و داعیه مالکیت بر  نامیدندمی» چپی«پیش از انقالب خود را 

اي دولت منطقهاطق جهان، بر خالف اغلب من را نیز داشتند.» کارگري
منع کامل مالکیت «در راستاي  گیري شدیدرغم سختعلیخاورمیانه 

اقسام  انواع وخرید و فروش ، یعنی کنترل شدید »خصوصی بر ابزارهاي تولید
 نیتور؛بورد و موپایه گرفته تا کیاز میخ و سیخ و رنگ و سه» ابزارهاي تولید«

 انچندد طال و نقره و الماس، مالکیت خصوصی بر اشیاء بهادار، مانن بارةدر
  گیر نبود. سخت



 

 اي براي قاچاقمنطقهرا بهخاورمیانه اقتصادي، اجتماعی و  انگارياین سهل
مرکزي هاي اقتصادي خارج از کنترل، و الماس و بازارسیاه طال و نقره

مراتب  ،فلورانس کاردناساورساي دوم،  مبدل کرده بود. ،اورسامینوریس
دفعات براي دولت خودگردان نگرانی شدید خود را از این مسئله به

اي هر بار با تکیه بر تاریخ، اي آشکار کرده بود ولی دولت منطقهمنطقه
ردن انبار کبهایران  ساکنیندید یرانی، موضوع عالقۀ شهاي انگ و سنتفره

خرب دار و مریشهشکل نقره و الماس را نه یک م مقادیر معتنابهی طال،
خ ریشه در ادبیات و تاری«عنوان یک مسئلۀ فرهنگی که اقتصادي، بلکه به

، به طور دائمنمود و ضمناً بهدارد، ارزیابی می »هزاران سالۀ ایرانتمدن 
ز ا شدن همۀ منابع نفت و گاز،» زمینی«خروج نفت از مالکیت ملی و سبب 

ما پول  دهید؟را چرا نمیپول نفت ما «نمود: سؤال میاورسامینوریس 
   »!خواهیممان را مینفت

 ور بود توضیح دهد که این نفت مایملک ساکنینمجب اورسامینوریس هر بار
این ولی در  نیست و به همۀ ساکنین زمین تعلق دارد.منطقۀ خاورمیانه 

به از اینکه  پیشقاچاق طال و نقره، منوعیت دربارة ماي مذاکرههر میان، 
 ،»تپول نف«دربارة  تکراريسؤال  آنواسطۀ به ؛برسد بخشیرضایت نتیجۀ
  . شدبست مواجه میبا بن

 نکردن پرداختدر ازاي  توقع داشت کهاز اورسامینوریس اي دولت منطقه
منع مالکیت «اي مانند تعریف اجتماعی منطقه در مسائل پول نفت؛

وجه هیچبهآزادي خرید و فروش طال، یا و » خصوصی بر ابزارهاي تولید



 

اي خودمختاري، استقالل و آزادي عمومی و براي دولت منطقه دخالت نکند
با  ،ناامیدتر از گذشتهفلورانس کاردناس، هر دفعه . و تمام عیار قائل باشد

، سردرگم و قراردادهاي پیچیدهکاغذهاي امضا شده از کیفی پر از 
گشت و کیفش را با انجامینا بازمیبهتهران  یادمشق از  اجرا؛غیرقابل

  انداخت. عصبانیت روي میز کارش می

  

   



 

  2092می  7 –قصۀ هفدهم 

  مجمع خردمندان حزبی

 

ها و یک سال بعد از آغاز مأموریت فلورانس کاردناس، در کنار همۀ طرح
پرولتاریاي سازمانیافته و حزب هاي بازیابی و بازسازي زیست محیطی، پروژه

 هاي اجتماعی خویشسوسیالیست زمین شاهد تغییرات بسیاري در سامانه
شکل انتخاب اورسا و در سالهاي پایانی مأموریت کاردناس، که  ندبود

ه قدري عمیق بودند کاین تغییرات بهفرماندهان دولتی را کامالً تغییر داد. 
  د. دادننام می» انقالب مداوم در تداوم انقالب«گران آنرا یاري از تحلیلبس



 

 نام» هاي کارگريهسته طرح ساماندهی«هاي حزبی ترین پروژهیکی از مهم
جریان در خود را هاي کارگري که کارا بودن شیوة سازماندهی هستهداشت. 
انده بود، در خطر اثبات رسانقالب اجتماعی در سرتاسر جهان به 42پیروزي 

در سازمان  ها این هستهبسیاري از بودند. بورکراتیزه شدن فراموشی و 
یگر، دنظامی اورسامینوریس ادغام شده و بسیاري دولتی با سلسله مراتب 
 وشی سپرده شده بودند. طرح ساماندهیفرامبهچون خاطراتی خوش، 

شکلی جهانگیر، همۀ ساکنین زمین را هاي کارگري، طرحی بود که بههسته
» تولیدي-هاي اجتماعیهسته«نفره که هاي کوچک و هفتدر مجموعه

  شدند، سازماندهی کرد. نامیده می

اي اجرا این طرح نه توسط اورسامینوریس، بلکه توسط شوراهاي منطقه
تر این شکل سازماندهی فشار ریعشد که به اورسامینوریس براي اجراي سمی
  آوردند. می

بیلیون  9طول انجامید، تک تک پس از انجام این طرح که چهار سال به
سرشماري و ثبت  تولیدي-هاي اجتماعیجمعیت زمین، در قالب هسته

 عضویت تولیدي-شدند. انتخاب اینکه ساکنین در کدام هستۀ اجتماعی
وظیفه داشت که میان دوستان،  هر ساکنکامالً اختیاري بود. داشته باشند، 

آشنایان، افراد خانواده و فرزندان خویش، شش نفر دیگر را انتخاب کرده و 
توسط اعضاي » تولیدي-مسئول هستۀ اجتماعی«عنوان شخصی که به

مارة ش«شد، تمامی این هفت نفر را ثبت نموده و براي آنها هسته انتخاب می
  دریافت کند. » سکنا



 

شد که سه رقم اول بیانگر ، از شانزده رقم تشکیل می»سکنا شمارة«یک 
در آن » تولیدي-هسته اجتماعی«منطقۀ سکنا، یازده رقم بعدي شمارة 

منطقه، رقم پانزدهم بیانگر شاخص تولیدي و رقم شانزدهم شمارة شخص 
بود. رقم پانزدهم بسته به وضعیت » تولیدي-هسته اجتماعی«معین در آن 

شد. رقم پانزدهم براي معیشت افراد و توسط اورسامینوریس تعیین می
کردند رقم صفر و براي مرار معاش میمشاغل غیرتولیدي اافرادي که از 

کردند، یا همان بالواسطه در مشاغل تولیدي امرار معاش میکه افرادي 
  بود.  1، رقم مولدین

نمود که شخص مورد بیان می 1412820164449116ي »شمارة سکنا« مثالً
یا همان منطقۀ لیتوانی و عضو هستۀ اجتماعی شمارة  141نظر در منطقۀ 
در جایگاه پانزدهم، به » یک«خاطر داشتن رقم است. او به 28201644491

 ) ثبت شده و آخرین رقممولدعنوان یک شخص با وضعیت معیشت تولیدي (
نمود که او نفر ششم ثبت شده در آن هستۀ اجتماعی است. در بیان می

) مولدین(یعنی » یک«مورد همسر و فرزندان افرادي که رقم پانزدهم آنها 
، نمولدیکردند، یعنی همسر و فرزندان دریافت می» یک«بود؛ آنها نیز رقم 

شدند. همسران محسوب میمولد مادامیکه خود شغل مستقلی نداشتند، 
مستقل، به طور جداگانه رقم پانزدهم را مشغلۀ ورت داشتن فقط در ص
کردند. فرزندان آنها تا سن هجده سالگی با همین شمارة سکنا دریافت می

  شان معلوم شود. ماندند تا وضعیت جدید و مستقل معیشتیباقی می



 

و ثبت جدید وضعیت هاي اجراي این طرح، این بود که از جمله سودمندي
 اورسامینوریسبه  طور مستقیم، بهتولیدي-هاي اجتماعیساماندهی هسته

هاي جهانی را از حوزة مسئولیت کمک کرد تا کنترل توزیع همۀ یارانه
مت سها را بیشتر بهاي خارج کند و توزیع یارانههاي خودگردان منطقهدولت

به شدت تحت نیازهاي اینکه و یا داشتند » یک«افرادي که رقم پانزدهم 
  معیشتی قرار داشتند، معطوف سازد. 

طور موازي با شوراهاي هاي اجتماعی بهاز سوي دیگر، سازماندهی هسته
عنوان شهري و دهقانی، سامان درونی حزب را تغییر داد و نقش حزب به

بی . حزتغییر داد بشري-یک قدرت سیاسی و دولتی به یک حزب اجتماعی
ز جمسئولیتی به، اشغم قدرت عظیم اجتماعی و نوعیرکه علی جهانگیر

دادن و و فرماندهان اول و سامان هاخصوص با اورسابا دولت، به »مشاوره«
نداشت. هاي اجتماعی، زیست محیطی و تکنولوژیک سازي طرحآماده

 بایست مورد تصویبکه در نهایت توسط دولت اورسامینوریس می ايمشاوره
  ت. گرفو اجرا قرار می

و  هاي اقشار مختلف غیرتولیديها و نگرانیرغم تمام مخالفتعلی
انتخاب اورسا و فرماندهان اول از  نمایندگان سیاسی و ژورنالیستی آنها؛

عهدة شوراهاي شهري و دهقانی قرار داده هاي عمومی بهگیريشکل رأي
 موازاتدولتی، و بهدرجۀ اول هاي این شیوة انتخاب اورسا و سایر پستشد. 

توسط » مجمع خردمندان حزبی«نفره به عنوان  700آن انتخاب مجمعی 
انقالب که در دوران  کل سازماندهی اورسامینوریس را هاي اجتماعی؛ههست



 

نظامی و بعضاً از نسبتاً  به یک سازمان هاي زمانه،، به دلیل ضرورتجنگو 
اي و عمیقاً شورائی مبدل باال مبدل ساخته بود، به یک سازماندهی توده

  ساخت. 

این قدرت عظیم شوراها در انتخاب دولت، در کنار قدرت و خردمندي 
؛ »مجمع خردمندان حزبی«ي در انتخاب تولید-هاي اجتماعیهسته

 اورسا را انتخاب نکرده بودیک هرچند که در دورة فلورانس کاردناس هنوز  
گیري عمومی انتخاب با رأي (زیرا صالحه به دلیل رتبۀ نظامی و کاردناس

، به سبب آزادسازي بسیاري اما در سه سال آخر مأموریت کاردناسشده بود) 
نان موجب چ هاي تولیدي بشر که تا آنزمان شناخته شده نبودند؛از توانائی

رشد انفجاري بارآوري تولید شد که در سال آخر دورة کاردناس؛ عمالً هیچ 
سیژن و دارو در جهان زیستی، اک شخصی بدون داشتن حداقل نیازهاي

  کرد. زندگی نمی
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رش گست شد که انجامینا پایتخت زمین،در دورة فلورانس کاردناس، آشکار 
دارا نیست. تعداد اورسامینوریس را  یدولت هايفعالیتهمۀ و گنجایش 

 ،کردنددولتی اورسامینوریس انجام وظیفه می هايمولدینی که در سازمان
میلیون نفر شده بود و شهر در پذیرش چنین جمعیتی، به شدت چهار  بالغ بر 

  تحت فشار مشکالت مسکن و حمل و نقل قرار گرفته بود. 

هاي دولتی از طرح اولیه این بود که براي جداسازي و استقالل ساختمان
و درمیان انجامینا مناطق مسکونی مناطق مسکونی، شهرکی در خارج از 

سازمان اورسامینوریس کل که بتواند  . شهرکیصحراي آلفاس ساخته شود



 

فلورانس کاردناس از همۀ معماران مناطق خودگردان را در خود جاي دهد. 
بایست مسئلۀ حمل هاي شهرسازي خود را، که میزمین تقاضا کرد که طرح

انجامینا را نیز حل کند، در  نیمیان شهرك دولتی و مناطق مسکوو نقل 
  مدت سه ماه ارائه دهند. 

هاي معماري در شوراهاي تولیدي مناطق خودگردان زمین، از تمامی تیم
خود  هايا ویژگییس فرستاده شد که هر کدام بهائی به اورسامینورطرح
هاي متفاوت، هم به به اشکال و طراحی» شهرك جمهور«بودند.  نگرآینده

هیأت داوران بعدي کامپیوتري به صورت ماکت و هم به صورت طراحی سه
  شده بودند. ارائه اورسامینوریس 

بر مبناي تمامی  یطرحی که بیش از همه مورد عالقۀ داوران بود، طرح
س، ، پرسپولیهائی مانند برج بابلبود که ساختمانعظیم بناهاي تاریخی 

هاي نوساز دولتی در جاي اهرام مصر، کولیزیوم و غیره در قالب ساختمان
تقریباً همه مطمئن بودند که این طرح زیبا به عنوان جاي شهرك قرار داشت. 

  انتخاب خواهد شد. » شهرك جمهور«طرح اصلی 

» شهرك جمهور«داوران معماري هیأت سه روز پیش از پایان وقت، دفتر 
  پاکتی را از طریق پست دریافت کرد که روي آن نوشته شده بود: 

  »!دبیاوریزمین روي اورسامینوریس را از آسمان به«

ل نام داشت. نام کام» ایزاك پانداي«پاکت توسط شخصی امضا شده بود که 
و زاده  ؛ پدرش کشمیري، مادرش مصري و»اسحاق گنگارام پانداي«او 



 

بزرگ شدة شهر قاهره بود. درون پاکت فقط یک قطعه حافظۀ یو اس بی 
  سیاه رنگ قرار داشت. 

ل ، فایبر اثر تأخیر و کمبود وقت میلیوقتی هیأت داوران، با اندکی بی
باز کردند و آنرا بر روي صفحه نام داشت » پایگان جمهور«که طراحی را 

هاي ، بر روي شنسامینوریساوري از صورت فلکی تصویرمونیتور انداختند، 
  . شش هزار پائی از باال نمایان شد از فاصله صحرا و

به هوش مصنوعی کنترل کنندة تصاویر آلود اخم یکی از داوران، با صورتی
  گفت: 

  نزدیک تر شو...

***  

  آمد. نیم ساعت بعد در اتاق هیأت داوران صداي نفس هیچکس در نمی

افرقدین، برج تواضع و فروتنی؛ اخفیانورالفرقدین، برج محبت نوعی؛ 
کوکب شمالی، برج عشق و پاکدامنی؛ فرقد، برج خالقیت و بارآوري؛ 
ایلدون، برج آرزوها و رؤیاها؛ و پرکاد کوچک، برج شجاعت و دالوري؛ همان 

برج ستارة شمال، ستارة خودآگاهی و خرد نوعی، را  که شش یار وفاداري
گمگشتان راههمتاي نورش بههاي هدیۀ بیکردند و او را در شبهمراهی می

از دل صحراي آلفاس گذاشتند؛ زدگان صحراها و دریاها، تنها نمیو وحشت



 

قش زمین نخاك اورسامینوریس را روي  آسمانی سر به فلک کشیده و تصویر
  داده بودند. 

ها با چنان دقتی در جزئیات انجام شده بود که هر سنگفرش طراحی این برج
کردند، هر اتاق کار هر قطار عمودي که نقش آسانسورها را بازي میخیابان، 

در برج ، پایگان آموزش در برج ایلدون هادادهفرماندهی و و جلسه، مراکز 
  و هزاران جزئیات دقیق دیگر قابل بازیافت بودند. کوکب شمالی 

آید که اینکار در مدت سه ماه انجام شده یکی از داوران گفت: به نظرم نمی
باشد... سپس خطاب به هوش مصنوعی گفت: شخصی به نام ایزاك پانداي 

  در قاهره را پیدا کن و با وي تماس تلفنی بگیر.

  چند دقیقه بعد اسحاق گنگارام پانداي گفت: سالم

طرح شما را دریافت کرده  ،شهرك جمهور یحاداور پرسید: هیأت داوران طر
کنیم که این طرح در باور نمی و بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است. اما ما

اید و چه عرض سه ماه ساخته شده باشد. شما در کجا درس معماري خوانده
  اید؟مدتی روي این طرح کار کرده

ام. من کارگر ساختمان بودم ایزاك پانداي گفت: من درس معماري نخوانده
کنم. طراحی عنوان مولد کارهاي ساختمانی در قاهره کار میو اکنون هم به
  در محل کارم یاد گرفتم. هم کامپیوتري را 



 

اینهمه جزئیات دقیق طراحی، در مدت سه ماه قابل انجام داور گفت: 
   ؟ایدشما چند ماه روي این طرح کار کردهست که نیست. سؤال اصلی اینجا

ادي یالبته طرح هنوز کامل نیست و کارهاي ز !ایزاك پانداي گفت: یازده سال
  از آن باقی مانده.

سرش را تکان داد و گفت: ولی شما از یازده سال پیش چگونه با ناباوري داور 
در برنامۀ » شهرك جمهور«و اجراي پروژة طراحی دانستید که یک روز می
  گیرد؟اورسامینوریس قرار میکار 

نام هچیزي بمربوط بهاصالً این طرح البته دانستم. ایزاك پانداي گفت: نمی
پایگان «این طرح  امنیست. همانطوري که روي آن نوشته» شهرك جمهور«

است و از یازده سال پیش رؤیاي من بوده است. مجبور شدم آنرا در » جمهور
کردم و راحی سه بعدي بگنجانم زیرا روز و شب در رؤیاي آن زندگی میط

و در ذهنم بازسازي  خاطر بسپارمها را بهتوانستم همۀ جزئیات ساختماننمی
بلکه براي خودم ساخته شده که  ،. این طرح براي شما ساخته نشدهکنم

» يبعدبند سهچشم«با و صورت دیجیتال خلق کنم بهیم را هابتوانم رؤیا
درخواست اورسامینوریس براي از  ،سه روز پیشدرون آن زندگی کنم. 

تا برایتان فرستادم  مطلع شدم و این پرونده را» هرك جمهورش«ی حاطر
   ...سودمند واقع شودشاید 



 

وقتی ارتباط تلفنی قطع شد، داوران به یکدیگر نگاه کردند. بعد از چند 
در پایگان مجازي زندگی یازده سال گفت:  هادقیقه سکوت، یکی از آن

  چگونه ممکن است؟ جمهور...

نگاه سازي و محوطهجزئیات شهرسازي ترین دقیقداور دیگر وقتی به 
آید که می ی به نظرجاي باصفائ اینقدر» پایگان جمهور«کرد، گفت: این می
  م بقیۀ عمرم را در آن زندگی کنم!حاضرهم من 

» شهرك جمهور«هاي مجموعۀ طرحاین طرح را بهدیگري گفت: بهتر است 
  اضافه کنیم تا در رقابت شرکت کند. 

راحی و طبرج کوکب شمالی ائی استثنعظمت اما یکی از داوران در حالیکه به
  کرد، نفس عمیقی کشید و گفت: نگاه میدقیق آن 

  !پایان گرفته استدیگر ما رقابت  آید کهاینگونه میمن نظر بهاما 

***  

را متوقف » شهرك جمهور«پس از چهار روز مشاوره، شوراي داوران، طرح 
  را به اورسامینوریس پیشنهاد داد. » پایگان جمهور«و آغاز پروژة ساخت 

ه گیري بهمراه طرح پایگان جمهور براي مشاوره و تصمیماین پیشنهاد، به
 71ریت ثفرستاده شد که بعد از یکهفته بررسی، با اک ي سرتاسر زمینشوراها

 29بیشتر شوراهائی که در جملۀ تصویب رسید. درصدي رأي شوراها به
مخالف خود طرح، بلکه نگران از اصوالً درصد مخالفین طرح بودند، نه 



 

 در تاریخ نظیری بیساختمانچنین عملیات اي بودند که هاي فنیچالش
  ممکن بود ایجاد کند. ، بشر

شهروندي اورسامینوریس که -اجتماعیلنا هندریکس کرونینا، فرماندة واحد 
تاریخی و نامیدند؛  در طی سخنرانی هم می» شهردار زمین«او را 

 پروژةعملیات ساختمانی آغاز » طلوع پایگان جمهور«به نام شورانگیزي 
پایگان «در مدارك رسمی اطالع همگان رساند. را به» پایگان جمهور«

که   COR: Colosseum of Republicنامیدندنیز می» ُکر«را » جمهور
، در مناطق »هسته«یا  Coreخاطر شباهت آن با واژة انگلیسی به

  شد. تلفظ مینیز همین شکل زبان بهانگلیسی

او از شوراها تقاضا کرد که براي آغاز پروژه، هزار نفر را انتخاب کنند و 
عمل  درانجامینا بفرستند تا کلنگ آغاز ساختمان را بر زمین بکوبند. به

هزار نفر براي شوراها غیرممکن شد. تعداد افراد منتخب و فقط انتخاب 
واجد شرایط از شوراهاي سرتاسر زمین، سی هزار نفر بود و شوراها در 
مسافرت همۀ آنها به انجامینا اصرار داشتند زیرا روشی براي حذف بیست و 

ل چشمان متعجب لنا کرونینا در مقابنه هزار نفر از داوطلبان وجود نداشت. 
دانست، با این تصمیم شوراها فلورانس کاردناس که اینکار را غیر ممکن می

  موافقت کرد. 

هاي راه، پس از تحمل همۀ سختیچهار هفته بعد، سی هزار نفر از مولدین، 
ورزشی المپیک گرد آمده  مینا رسیده بودند و در محوطۀ استادیومانجابه

بودند. انجامینا محلی براي اسکان این سی هزار نفر نداشت و بیشتر آنها در 



 

در محوطۀ ند. دآورصبح میها شب را بهکوچهها و کوچه پسخیابان
گوش این لشگر هاستادیوم ورزشی، فلورانس کاردناس خبرهاي بدي را ب

  : رسانیدداوطلبان 

ژة یشی آغاز پروال سی هزار نفر براي عملیات نمااینکه تصمیم نقل و انتق
بوده است و بیشتر این داوطلبان باید به  خطااحتمال قوي پایگان جمهور، به

موقع این افراد به نقل و انتقال به ائطخانه بازگردند. اورسامینوریس وس
راي صحراي آلفاس را در دسترس نداشت و نگهداري این تعداد در صح

 نیاز داشت که در وضعیت کنونی ايگسترده امکانات لجستیکیآلفاس نیز 
انجامینا در دسترس نبود. بعد از سخنرانی ناامید کننده فلورانس کاردناس، 
استادیوم ورزشی در چند دقیقه سکوت فرو رفت، تا اینکه از میان سی هزار 

وي سو سپس از میان جمعیت بهروم!  نفر، یکنفر فریاد کشید: من پیاده می
درهاي خروجی رسید، حدود صد نفر دیگر وقتی به درهاي خروجی راه افتاد.

 هزار نفرهبا او همراه شده بودند. ده دقیقه بعد، یک جمعیت سیدر سکوت 
از داوطلبان از استادیوم ورزشی بیرون آمده و از مسیر خیابان 

و به سوي صحراي آلفاس » چاري باگویرمی«به سمت پل » جامینامونودو«
پلیس شهري انجامینا دستورداد که روي بهناگزیر کاردناس راه افتاده بودند. 

  پل چاري، جمعیت را متوقف کند. 

ه در هیچ ک ،بعد از پانزده دقیقه گفتگو میان فلورانس کاردناس و لنا کرونینا
سندي ثبت نشد، کرونینا دستور آزادي پل چاري را صادر کرد. پلیس 

سوي صحراي آلفاس راه افتادند. پل را آزاد کرد و جمعیت دوباره به ،انجامینا



 

دستور بعدي کرونینا، آماده باش کامل نیروي هوائی اورسامینوریس در 
انجامینا بود. نیروي هوائی دستور گرفت که تمامی بالگردهاي موجود را به 

قرار  راستثناي چهار بالگرد آمبوالنس شهري، در اختیار پروژة پایگان جمهو
  دهد. 

سه ساعت بعد، جمعیت سی هزار نفره خسته و تشنه از گرماي صحراي 
اي هآلفاس، نخستین بالگرد اورسامینوریس را در آسمان دیدند که گالن

اندازد، تا از این طریق هاي غذا را با چتر در مسیر صحرا میبزرگ آب و بسته
پایگان «تا محل صحرانوردان آب و غذا برساند و هم مسیر صحرا هم به
هزاران نفر در انجامینا نیز را براي صحرانوردان مشخص کند.  »جمهور

داوم حرکت مداوطلب شده بودند که در این عملیات لجستیک شرکت کنند. 
گیري و انجامینا براي سوختسوي صحرا و بازگشت آنها بهبالگردها به

هزار نفره به محلی بارگیري مجدد، سه روز ادامه داشت تا این جمعیت سی
  عنوان محل فونداسیون برج کوکب شمالی مشخص شده بود. رسیدند که به

متخصصین با کشیدن طناب و خطوط روي زمین، محل فونداسیون برج را 
و در یک نمایش رسمی و جمعیت به دور خطوط حلقه زدند  مشخص کردند

هاي خبرنگاران، کلنگ خود را باال آورده و بر روي زمین در برابر دوربین
در پشت سر آنها بولدوزها روشن و آماده، منتظر بودند که صحرا کوبیدند. 

  عملیات خاك برداري اصلی را آغاز کنند. 



 

ک ی فقطچیزي در این میانه کم بود. سی هزار نفر در صحرا گرد هم آیند تا 
ه دشد و درهمانجا ایستاجمعیت متفرق نمیضرب کلنگ بر خاك بکوبند؟ 

  بود...

یک داوطلب بدون آنکه چیزي بگوید، دوباره  د از چند دقیقه بالتکلیفی؛بع
کلنگش را باالي سرش برد و با آخرین زوري که داشت روي زمین کوبید. 

با و همراه زیر لب  و روي زمین کوبید و دوباره... دوباره آنرا باالي سر برد
و اینگونه بود کرد... را زمزمه می» قصۀ هزار سیمرغ«ریتم کلنگش، ترانۀ 

  هاي قبلی خارج شد. عملیات از همه برنامهجریان که 

طول نکشید که سی هزار داوطلب؛ در مقابل چشمان ناباور همگان چندي به
زبان زنده دنیا  48در برابر تصاویر زندة تلویزیونی، قصۀ هزار سیمرغ را به 

  کوبیدند. بر زمین میبا ریتم این آواز، و کلنگشان را  ندخواندآواز می

همراه پنج فرمانده دیگر در دفتر فرماندهی فلورانس کاردناس و لنا کرونینا به
اورسامینوریس نشسته بودند و دربارة جزئیات لجستیک این وضعیت گفتگو 

لیوان آبش روي میز نگاه کرد و دید که آب درون لیوان کاردناس بهکردند. می
رزه بینی یک زمین لپرسید: آیا کسی از پیشدارد. با ریتم خاصی موج برمی

  لرزد...مطلع است؟ زمین دارد می

لیوان آب روي میز نگاه کرد. سپس سرش را با ضربات ریتم آب لنا کرونینا به
میز زد و بعد بدون آنکه هنوز کسی تکان داد و با این ریتم انگشتش را روي 



 

 خواندنآغاز بهزیر لب  ،متوجه بشود منظورش چیست، با ریتم زمین لرزه
  کرد.» قصۀ هزار سیمرغ«

  فلورانس کاردناس پرسید: لنا، منظورت از این کار چیست؟

از صحرا صداي شنوي؟ هایت را باز کن فلورانس! نمیلنا گفت: گوش
  آید!موسیقی می

  ادامه داد. با صداي بلندتر » قصۀ هزار سیمرغ«و به خواندن 

یان در مسمت تلویزیون رفت و آنرا روشن کرد. بهبا عجله یکی از فرماندهان 
ز را آوا» قصۀ هزار سیمرغ«تصاویر، درست با همان ریتمی که لنا کرونینا 

ردند بمیهایشان را به باالي سرشان هزار نفر در صحرا، کلنگخواند؛ سیمی
  کوبیدند.و روي زمین می

یکی از رانندگان بولدوزر، که فهمیده بود هیچ بولدوزري توسط بشر ساخته 
سی هزار بازوي زن و مرد، از هر ملیت عظیم نخواهد شد که بتواند نیروي 

و نژاد و زبانی را داشته باشد... هیچ بولدوزري توسط بشر ساخته نخواهد 
را  شاي را در صحرا ایجاد کند... بولدوزررزهشد که بتواند چنین زمین ل

  خاموش کرد و کلنگی برداشت و به جمعیت پیوست. 

ها آمده یابانخبه ،از تلویزیونشورانگیز دیدن این تصاویر  ساکنین انجامینا با
پرچم کشورهاي مختلف را آتش » قصۀ هزار سیمرغ«بودند و با خواندن 

رچم مراسم پ«انداختند. به تبعیت آنها، این زدند و یا در سطل آشغال میمی



 

در همۀ مناطق خودگردان زمین آغاز شد. سی هزار نفر در صحرا، » سوزي
ب ونداسیون برج کوک، در کنار خاکبرداري فبر خاك کلنگشانمصمم با ضرب 

از تاریخ بشر با ضرب قاطع آهن بر شن و سنگ، را نیز » ملیت«شمالی، 
  زدودند. می

 با پایان قصۀ ملیت و تبعیض جنسی» طلوع پایگان جمهور«اینگونه بود که 
و قومیت و نژاد و هر معجون مسموم و شوم دیگري که نوع بشر را از یکدیگر 

  سازد، همراه شد. جدا می
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  سفیر ایلدون

 

وضعیت سیاسی دولت؛ سلحشور اول در  تکاپوي شوراها براي ساماندهی به
همراه جاناتان سالیتود؛ عالوه بر لنا کرونینا، فرماندة واحد شهروندي، به

هاي روزمرة تولیدي و کار در دستگاه دولتی؛ ساعات طوالنی را فعالیت
  ردند. کاي صرف میفرسا براي بررسی و تحلیل مسائل منطقهکاري طاقتبه

کاري او، که خود بخشی از شوراي مولدین ابزارهاي مجازي در شهر در گروه
انجامینا بود؛  دو نفر از کارگران متخصص که سابقۀ طوالنی در سازماندهی 



 

ی از کردند. یکهاي کارگري نیز داشتند، نقش بسیار فعالی بازي میهسته
وان عنکه بعدها خودش به از سوئد بود» رنگهدانیل بلوم«آنها سلحشور اول 

اورساي پنجم انتخاب شد و دیگري سلحشور دوم نیروي زرهی، تن هویان 
هاي هاي او، جهانی مجازي از توانائیینی بود که بسیاري از طرحچ

عنوان یکی از کارآمدترین محاسباتی کامپیوترها را سامان داد که بعدها به
وژیک شوراهاي مولدین، به ابزارهاي محاسباتی و سازماندهی امور تکنول

  انجام وظیفه پرداخت. 

هاي گروه کاري لنا کرونینا براي طرح؛ »طلوع پایگان جمهور«پس از ماجراي 
ها معیشتی، نه تنهاي داروئی و توزیع کمکتولید و شیوة ساختن  بارآورتر

شوراي مولدین انجامینا را به یکی از مؤثرترین شوراهاي مولدین در سطح 
 نظیر و جهانگیري برايمحبوبیت بیتولید جهانی مبدل کرده بود، بلکه 

 زیباي«، »فرشتۀ تیتانیومی«فراهم آورد. مولدین در میان  »لناي آهنی«
 به لناي آهنیمولدین که  از مجموعۀ القابی بود» فلزيپرندة بال«و » آهنی

  داده بودند. 

ها، از پر طرفدارترین در مجالت و روزنامه »لناي آهنی«پوسترها و عکسهاي 
تصاویر این مجالت بودند. خالکوبی کردن خطوط باریک فلزمانند روي دست 

ساختمان و حمل پرسنل تولیدي خصوص به مولدین و پاي راست، در میان 
بود. آنها به دست راستشان که خطوط فلزي و و نقل بسیار معمول شده 

ه گفتند و بمی» دست لنا«روبوتیک روي آن خالکوبی شده بود، اصطالحًا 



 

دست فلزي لنا کرونینا همسو و همراه با طور سمبلیک، دست راستشان را 
  آوردند. حساب میبه

: دشرواج داشت که با این جمله آغاز میمولدین حتی ترانۀ معروفی در میان 
ن ای» بینم...دارم، فردایم را با چشم لنا میچکشم را با دست لنا برمی«

قدري مد روز شده بود که بخشی از ها بهآوازها و این شکل خالکوبی
  کردند. می» خالکوبی لنا«نیز روي دستانشان غیرمولدین 

 قدرت«نوعی معناي خالکوبی تصویر دست آهنی لنا روي دست راست، به
میلیون  52پیدا کرده بود. از » قلندر بودن«و » سیر عشق بودنا«، »مردانه

در جهان، یک و نیم درصد آنها یعنی  2098کودك دختر زاده شده در سال 
» کرونینا«نفر از آنها  421هزار کودك دختر، لنا نام گرفتند. نام فامیل  780

 بایست براي تشابهزودي و بعد از چند سال؛ اورسامینوریس میبود. به
  کرد!حلی دست و پا میراه» ونینالنا کر«نفر با  421اسمی 

ترین ویدئوهاي اینترنتی، ویدئوئی بود که در آن لنا کرونینا یکی از پربیننده
دست  انیومی و روبوتیکبا پنج انگشت طبیعی دست چپ و پنج انگشت تیت

تود و جاناتان سالی نواختمی گیتاررا با » عشق اسپانیائی« ترانۀراستش، 
، یکی از 2098زد. در سال طور دیجیتال، سازدهنی میو بهاو همراه نیز به

هان وجود اي ثابت کرد که هیچ آدمی در جپروایدرهاي شبکه با محاسبه
  ا حداقل یکبار ندیده باشد. ر ندارد که این ویدئو



 

را شخصیت لنا کرونینا و صداي همیشه آرام و مطمئن او، محبوبیت وي 
وجه یک هیچنیز باال برده بود. او بهقشار غیرمولد جامعه حتی میان ا

سخنران پرهیجان با فراز و نشیب نمایشی صدایش نبود. لحن صدایش 
ها، جاي باال و پائین بردن لحن صدایش در سخنرانیهمیشه آرام بود. او به

 ن مولدیزد که هیجان در دلهاي با چنان کلمات آرام و محکمی حرف می
انداخت تا جائیکه باور کنند انقالب پایان نگرفته و هرگز نیز پایان نخواهد یم

  گرفت. 

دادند. برنامۀ راستی به سخنان لنا دربارة آیندة زمین گوش فرامیآنان به
با دعوت از خبرنگاران متفاوت از همۀ اقشار » فرداي زمین«تلویزیونی 
یکی از  داد کهبا لنا انجام می طور هفتگی یک گفتگوي تلویزیونیجامعه، به

  بعدازظهر جمعه بود.  6ساعت ها در ترین برنامهپربیننده

و  مولدینمحبوبیت لنا هندریکسن کرونینا و جاناتان سالیتود در میان 
 دانست اینکسی نمیحدي رسیده بود که ، بهو کارخانجات شوراهاي شهري

محبوبیت تا چه حد در تغییر تفکر و شخصیت خود لنا کرونینا مؤثر بوده 
شد و متمایل میشوراهاي مولدین است. او هر روز، بیش از پیش، به

شد. این رابطۀ دوجانبه و تر میشورائیهایش ها و طرحتفکرات، برنامه
ه ب افراطی نسبت» عاشقانۀ«ها و اظهارات سخنرانیفرارونده که گهگاه به

داد و انجامید، هر دو سوي رابطه را تغییر میمیشورائی لنا در محافل 
  تر را سامان داده بود. اي هربار فراروندهچرخه



 

عنوان انتخاباتی بر این قرار بود که لنا کرونینا به يهابینیتقریباً همۀ پیش
هاي آخر مأموریت فلورانس اورساي سوم جهان انتخاب خواهد شد. در سال

اردناس، همۀ نگرانی سایر اقشار جامعه این بود که لنا کرونینا منافع ک
آحادي از جامعه را که به کار تولیدي مشغولند، بر فراي منافع سایرین قرار 

به شدت در دورة مأموریت او مولد خواهد داد و وضعیت زندگی افراد غیر 
  البته هرگز چنین نشد. تنزل خواهد کرد. 

 2091یعنی سالهاي میان وریت فلورانس کاردناس، در مدت هفت سال مأم
ها مجموعۀ عظیمی از طرح؛ ، فرماندة واحد شهروندي؛ لنا کرونینا2098تا 

و حمایت از شهروندان را مرحلۀ اجرا شهروندي وضعیت هاي ثبت و پروژه
ة هاي دورها و نابسامانیاي که بسیاري از سختیهاي گستردهطرحگذاشت. 

رده و کتر و قابل تحملتر آسانساکنین مأموریت فلورانس کاردناس را براي 
ریع وضعیت عادي زندگی را تسبهساکنین بازیابی زیست محیطی و بازگشت 

  کردند. 

درصد  68وردن دست آلنا کرونینا با به؛ 2098مارس سال  21و  20در تاریخ 
عنوان اورساي سوم جهان انتخاب شد. ، بههمۀ آراي شوراهامجموع 

جمهوري سوسیالیستی زمین که اکنون اورسامینوریس نام داشت، سومین 
  رئیس جمهورش را انتخاب کرده بود. 

هاي راست خیابانها ریختند و دستکارگران در بخش اعظم شهرها به
و سرودهاي شادي  باالي سرشان گرفتندخاکوبی شدة خود را مشت کرده و 

  . خواندند



 

بعد از پایان عملیات ساختمانی، چهل طبقۀ پائینی برج ایلدون به مراکز 
هاي اورسامینوریس اختصاص یافته بود. مراکزي که همۀ اطالعات و داده

  کردند. دانش بشري را در خود نگاهداري می

ي ارتباطی میان شیوة ارتباطی بشردر پاسخ به نیازي انسانی براي ایجاد پل 
مسئولیت این پل ارتباطی را  بایستها و اطالعات؛ شخصی میو جهان داده
  . گرفتبر عهده می

به پیشنهاد لنا کرونینا و تصویب شوراها، جاناتان سالیتود براي انجام این 
نقل  ایلدونبرج بهجاناتان سالیتود مأموریت انتخاب شد. اینگونه بود که 

ها ساکن شد. پس از اینکه همۀ کز دادهامر دربراي همیشه مکان کرد و 
لقب  »سفیر  ایلدون«را ساکنین زمین با جاناتان سالیتود آشنا شدند، او 

  دادند. 

هاي اطالعاتی سؤاالت و درخواستتنها پاسخ بهنه» جاناتان تنهائی«
 ،کردثانیه پیدا می در چند هزارمها، با جستجو در مراکز دادهبشر را بنی

ننده کبلکه درصد دقت اطالعات را نیز محاسبه نموده و آنرا در اختیار پرسش
هاي مدارس حضور داشت و در همۀ کالس» سفیر ایلدون«داد. قرار می

  کرد. عمالً هیچ معلمی درس مدرسه را بدون کمک جاناتان آغاز نمی

   



 

  2099اکتبر  17 –قصۀ بیستم 

  تولید اسطورة ابزارهاي

 

توسط شوراها طراحی و تصویب ، که اورسامینوریسبعدي هاي طرح یکی از 
 برقراري« بود، طرحبه دقت توسط جاناتان سالیتود محاسبه شده شده و 

  . بود» پول سراسري و مدت انقضاي آن

شد، اي میپول سراسري که جایگزین تمامی واحدهاي پول منطقه
به صد واحد کوچکتر به » استون«نام داشت. هر (سنگ)  Stone» استون«

  شد.  تقسیم می(شن)  Sand» سند«نام 



 

به هر ساکن زمین اجازه داده شد که کلیه اموال شخصی خویش از جمله 
اش را (خواه یک کلبه باشد یا یک خانۀ بزرگ و مجلل) و کلیۀ اموالی خانه

کلیه ند. بهاش جا دهد، براي خود حفظ کتوانست در خانهکه وي می
مصادرة «شد که از هرگونه عملیات مناطق خودگردان پیشنهاد هاي نیروي
هاي ساکنین براي کنترل اموال آنها، جدًا خودداري و ورود به خانه» اموال
  کنند. 

 هاخانهورود بهبراي حفظ و نگهبانی کامل از محدودة حقوق شخصی افراد؛ 
جز در مواقع اضطراري مانند توسط نیروهاي نظامی و پلیس شهري، به

مطلقاً  و جراحت و غیره؛ قتلجرائم شهروندي مانند سوزي و وقوع آتش
ساکنین اجازه یافتند تا در مدت یک هفته، کلیه . ه بودممنوع اعالم شد

  کنند.  اموال شخصی خود را از هر محل دیگري به خانۀ خود منتقل

اء اشیطال، خواهند مبدل بهآنها اجازه یافتند که پول خود را تا هر قدر که می
قیمتی و جواهرات کنند و از آنها به عنوان اموال شخصی خود نگهداري 

اي آزاد گذاشته شدند تا هاي منطقههفته، پول چهاربراي مدت نمایند. 
واهرات و سایر اشیاء قیمتی مبدل به طال و ج ،هر مقدار مورد میل و نیازبه

  شوند. 

، پول متعارف نبود بلکه واحدي از اعتبار اجتماعی بود که »استون«اما 
هاي اورسامینوریس که در مراکز داده ،کیلوبایتی 16عبارت بود از یک محل 

شد. استون یک شیء قابل حمل و نقل مثل اسکناس و سکه نگهداري می
ي نیز براي شمارش آن موجود نبود. اثر نبود. هیچ کارت بانکی یا اعتبار



 

نقش کارت اعتباري آنها را بازي یا نقش مردمک چشم آنها، انگشت ساکنین 
ها، آنها در سایر مراکز داده و خواهرانبرج ایلدون مپیوترهاي کرد و کامی

دانستند که هر شخص با اثر انگشت معین، چه تعداد استون در دقیقاً می
  رد. خود دا» صندوق شخصی«

 (certificate)، عبارت بود از یک مدرك دیجیتال استونیک واحد دیجیتال 
رقمی، یک  64کرد، یک شمارة سریال که از هک شدن آن جلوگیري می

ي »اسکنشمارة «محل حافظه براي نگهداري تاریخ انتقال یا ترانزیشن آن و 
  صاحب آن در حال حاضر. 

، به طور جداگانه و مجزا از همۀ واحدهاي دیگر، توسط استونهر واحد 
 ره که نددانستمی خوبیبه کامپیوترها شد.میمحاسبه  مراکز حسابداري

 تعلق کسی چه هب ، جریان در هاياستون همۀ میان در واحد، آن در ،استون

 زمانی چه آن انقضاي تاریخ و است شده منتقل او به تاریخی چه در و دارد

   است.

 خاصیت کرد،می مجزا »متعارف پول« از را شده کنترل »استون« که آنچه

 استون واحد هر انقضاي زمان مدت ابتدائاً بود. آن شدن »سوخت« و انقضا

 د،جدی شخص به استون واحد هر انتقال تاریخ از شد. تعیین ماه شش مدتبه

 واحد نهوگر کند، خرج ماه شش مدت در آنرا توانستمی استون جدید دارندة

 عمومی صندوقبه وي شخصی صندوق از و شدمی »سوخت« استون

   گیرد. قرار دیگري شخص اختیار در تا شدمی منتقل اورسامینوریس



 

 که بود »استون حداکثر و حداقل« قانون شورائی تصویب ،طرح دومین

 آنرا حداکثر و ماه در استون 600 مقدار به را اشخاص اعتباري استون حداقل

 د،واح آن در شخص یک بنابراین کرد.می تعیین ماه در  استون 6200 مقدار به

 اظلحبه صرفاً کشید،می گرسنگی و کردنمی خرج هم استون یک اگر حتی

 اه،م شش معادل حداکثر توانستمی بود) غیرممکن عمالً اینکار (زیرا نظري

  باشد. داشته ثروت زنده، استون 37200 معادل حداکثر یا 6200 بار شش

 و نبود ممکن ریاضیات محاسبه لحاظبه زنده، استون 37200 از بیش دارائی
 همۀ اتفاقی، چنین صورت در و شدمی قلمداد محاسباتی خطاي یک

 اورسامینوریس عمومی قصندوبه و شده منقضی اشخاص ضافۀا هاياستون

  شد.می فرستاده پس

 دهزن استون خرید ممنوعیت« نامبه قانونی شورائی تصویب ،طرح سومین

 سطتو که را اشیائی توانستنمی هیچکس یعنی .بود »مرده استون توسط

 خریداري است) گذشته آن انقضاي تاریخ که استونی (یعنی مرده استون

   کند. معاوضه نشده) منقضی (یعنی ندهز استون با کرده،

 نآ تبدیل و قدیمی پول توسط شده خریداري جواهر و طال فروش ،قانون این
 جواهرات و طال احتمالی مقادیر تمامی ساخت. غیرممکن را زنده استون به

 بدلم زینتی صرفاً اشیاءبه شخصی، وسایل عنوان به هاخانه در شده شتانبا

 شان،بودن بالاستفاده و پاگیر و دست خاطر به مدتی از پس آنها اغلب و شدند

   شدند. داده تحویل  فلزي آلیاژهاي ولیدت کارخانجات انباربه



 

 »یدتول ابزارهاي بر خصوصی مالکیت« آنکه بدون سوم، و دوم قانون ترکیب
 ینچن و برد میان از را سرمایه) انباشت (یعنی آن اصلی دلیل کند، ملغی را

 وصیخص مالکیت ساخت. مبدل ابلهانه اقتصادي نظر از عملیبه را مالکیتی

 یهنگفت مقادیر بایستمی آنها خرید براي که اجتماعی، تولید ابزارهاي بر
 ادياقتص هايپایه رفتن میان از دلیل به شد،می صرف شخصی و زنده استون

   پیوست. گذشتگان به و ریخت فرو خودخودبه آن،

 کنینسا همۀ و پیوست تاریخ به »تولید بزارهايا اسطورة« که بود بدینگونه

 یدتول ابزار مقدار هر اداري، بوروکراسی یا مشکل هرگونه بدون یافتند اجازه

 آنها از خاطر طیب با هایشانخانه در و کرده تهیه را بود لزومشان مورد که

    کنند. استفاده

 هايشورا بتصوی از پس نیز را سیاسی اقتصاد چهارم قانون ،اورسامینوریس

 خاك وجب یک« که قانون این رسانید: ساکنین اطالع به زمین، سرتاسر

 ینزم معین مقدار بیانگر که »زمین خاك وجب یک« قیمت داشت، نام »زمین

 یعنی ،استون 37201 معادل جهان، همۀ در ،را بود دست کف یک اندازةبه

 نیز و ادد قرار اشخاص براي تصور قابل ثروت حداکثر از بیشتر استون یک فقط

   کرد. ممنوع را شریکی طور به زمین خاك فروش و خرید

 منقول غیر هايدارائی و امالك تمامی ماه، شش مدت از پس طبیعتاً

 شدة منقضی استون ارزش و شدند منقضی مرده استون عنوانبه اشخاص،

 مانه در که یافتند امکان ساکنین البته شد. منتقل عمومی صندوقبه آنها

 این دهند. زندگی ادامۀ ماهیانه، اجارة پرداخت با خود، کنونی زندگی محل



 

 توضعی بتوانند افراد این تا شد تعویق شامل سال دو مدتبه ماهیانه اجارة
 روال به یکسال از کمتر در ساکنین اغلب دهند. سامان را شاناجتماعی اعتبار

   ند.داد سامان و سر ار شاناجتماعی اعتبار وضعیت و بازگشتند زندگی عادي

 هر شد.نمی نامیده اسم همینبه زمین جاي همه در »استون« پول واحد

 ترجمه خودش ايمنطقه زبانبه را »سند« و »استون« هايواژه ايمنطقه

 ،زمین خودگردان منطقۀ هر که آمدمی نظربه اینطور ظاهر در و بود کرده
 واحد زبان،فارسی مناطق در مثالً است. خود ویژة اعتباري واحد داراي

 فردي اگر بود. شده ترجمه »شن« به »سند« واحد و »سنگ« به »استون«

 ندچ گوساله گوشت کیلو یک« پرسید:می و رفتمی قصابی مغازة یک به

  »شن! سی و سنگ چهار« داد:می پاسخ مغازه صاحب »است؟

 نسبتاً دوچرخه یک ،»شن هفتاد و سنگ شش« را مرغمتخ شانۀ یک شدمی

 و ششصد« مثالً را تلویزیون دستگاه یک و »سنگ یازده و دویست« را خوب
   کرد. خریداري »شن بیست و سنگ چهل

 کی نداشت. آن ارزش مقدار بر اثري هیچ »استون« متعدد هاينام این البته
 ارزش اندازه همانبه درست همیشه و بود »استون« یک معادل »سنگ«

   داشت.

   



 

  2101 دسامبر 10 – یکم و بیست قصۀ

  جامعۀ پی دي

  

از نظر هیچ مفسر سیاسی پنهان نماند که این انتخابات و قوانین شورائی، 
کتاتوري دی«دارند. این » دیکتاتوري پرولتاریا«شباهت و همسوئی بسیاري با 

همگان قرار داد که هیچ چنان آزادي فردي و شخصی در اختیار » پرولتاریا
بعد از حدود دو سال، تأمین آن نبود. شکل اجتماعی پیشین، قادر به

  »دیکتاتوري پرولتاریا«عبارت کامل تکرار جاي ها آغاز کردند که بهروزنامه
Proletarian Dictatorship  پی.دي«از حروف کوتاه شدة آن یعنی «PD 

  استفاده کنند. 



 

پی.دي «متولد شده بودند و » پی.دي«جامعۀ کودکان نسل بعدي که در 
کردند که شدند، دیگر حتی تصور نمینامیده می  PD Native»اصیل

پی.دي «نسل  برايزندگی کنند. » پی.دي«بتوانند در یک جامعۀ غیر 
اي که در آن ، زندگی کردن در یک جامعۀ غیر پی.دي، یعنی جامعه»اصیل

شنۀ تخوارانه و با پدرکشتگی خونفلزي به نام طال، نوعی شیء جویندگان 
در زیرزمین سیلوي بمب اتمی هم  4600جان یکدیگرند و در عین حال حدود 

چنان وحشت انگیز بود که زندگی کردن در یک جامعۀ  !اندمخفی کرده
مان، پاهایمان و ضرب شالق بر گوشت پشتداري با زنجیرهاي فلزي بهبرده

   گیز است.براي ما وحشت ان

زبان و اصطالحات خودشان را نیز ساخته بودند. مثال در کودکان این نسل، 
کرد یا وظایف اجتماعی خودش اي دیگران را اذیت میها وقتی بچهمدرسه

را از قبیل مهربانی و ایجاد شادي در کالس و کمک در نظافت محیط انجام 
ا اینکه ی» دي نیستپی این رفتار تو «گفتند که او میداد، دیگران به نمی

  »لطفاً کمی پی دي باش و این میز شلوغت را تمیز کن!«گفتند مثالً می

ی از یکعنوان هشوراها بلنا هندریکسن کرونینا، براي همیشه در تاریخ نام 
وان عنلنا بعد از هفت سال دوباره بهجامعۀ پی.دي باقی ماند.  اننیانگزارب

اش، کاري اورساي چهارم زمین انتخاب شد و در مدت مأموریت چهارده ساله
جوامع پی.دي جوان  هاي شورائی که ادامۀ حیاتپیشبرد طرحجز نکرد به

  ساخت. را ممکن می



 

عنوان اورساي پنجم زمین انتخاب بهشوراها گرن، توسط بعد از او دانیل بلوم
لنا کرونینا را ادامه داد. همان مسیر شد؛ بینی میو همانطور که پیش شد

هاي اجتماعی، وقتی مأموریت بعد از بیست و یکسال اصالحات و راهبري
یک جامعۀ غیر پی.دي دیگر از همۀ اذهان رخت ، گرن به پایان رسیدبلوم

  بربسته بود. 

دانیل مأموریت  سالین در آخر ،مرگ لنا کرونینا بر اثر سرطان استخوان
  هفت برج پایگان جمهور، همزمان بود. تکمیل با  گرنبلوم

بعدي جاناتان سالیتود، مرگ لنا را هرگز نپذیرفت. او تصویري هولوگرام، سه
ساخت و آنرا براي همیشه  اشو نزدیک به واقعیت از لنا کرونینا در حافظه

  در حافظۀ جاناتان سالیتود، لنا براي همیشه زنده ماند. . نگاه داشت

اش که توسط بعدي لنا کرونینا؛ با همان لحن آرام همیشگیتصویر سه
ن سازي شده بود، با ساکنین سخشبیهنظیري بیجاناتان سالیتود به دقت 

وع ن«کرد: آغاز می جمالتی از این قبیلاو همیشه سخنانش را با گفت. می
رة طنیستم. من خا ي واقعیمن لنا... روي زمین زترین خانوادة منعزیبشر...

همۀ عناصري که اما  شود...سازي میشبیه لنا هستم که توسط جاناتان
هنوز در تن درختان و پرندگان و را تشکیل دادند، لناي واقعی روزي بدن 

اینجا خانۀ من  مانم.ین ممن همیشه در زمی خاك زمین، با شما است...
  »است.

   



 

  2317سپتامبر  2 –قصۀ بیست و دوم 

  نسل ماندگار

 

ارنستو رومبانی، سرباز اسیري که سی هزار نفر از همقطارانش را در صحراي 
برایش سروده شد؛ بقیۀ » قصۀ هزار سیمرغ«آلفاس نجات داد و ترانۀ 

 انگیزي را پشتعمرش را در شهر انجامینا گذراند و زندگی بسیار تنها و غم
  سر گذاشت. 

از شد که ارنستو دست کجی دارد و اهل دزدي است و معروف بعد از مدتی 
ارنستو بارها اتفاق افتاده بود که کردند. پرهیز می ويدیگران از اینرو 



 

دزدید، مچش را گرفته داشت قطعاتی را از قرارگاه لوجستیک میکه درحالی
خاطر او تذکرات متعدد داده بودند. دادگاه اورسامینوریس بهبودند و به
کرد. او را دیوانه گیري زیادي نمیماسۀ او در صحرا، با وي سختداستان ح

 دانستند چرا اینپنداشتند و نمیمی» اسکیزوفرنی«بیماري و مبتال به
ن رود. مسئولیش میقطعات آلومینیومی و برنزي را از قرارگاه لوجستیک ِک

   بودند.شده هایش عاجز دلیل کتاب دزديکتابخانۀ شهر هم از دست او به

زندگی تنها و غم انگیز ارنستو رومبانی در خانۀ کوچکش در انجامینا و در 
نشست و کتاب نزدیکی رودخانۀ چاري گذشت. عصرها در کنار رودخانه می

داد. پس از سالها موهایش خواند و پایش را درون آب رودخانه تاب میمی
شب را اش دیگر خبري نبود. هاي آفریقائیسفید شده بود و از آن رقص

ن اش روشگشت و تا ساعاتی بعد از نیمه شب چراغ خانهآپارتمانش بازمیبه
گشت. بعد از ده بار تقاضا، حوصله به سرکار بازمیها خسته و بیبود. صبح

هاي علت بیماري استخوانباالخره اورسامینوریس با کاهش ساعت کار او به
  افقت کرده بود. شش ساعت در روز و چهار روز در هفته، موکمرش، به

ست از دشدید دلیل بیماري سالگی کار کرد و سپس بهو پنج او تا سن پنجاه 
و چهار سالگی، در تنهائی، کنار شصت کار کشید. بقیه عمرش را تا سن 

اش ادامه داد. کاري مرموز و جادوئی در خانهرودخانۀ چاري و مشغول به
  مغزي مرد. اش بر اثر سکتۀ و چهار سالگیشصت در شب تولد 

وقتی ارنستو رومبانی مرد، مأمورین بازیابی بیوشیمیائی، جسدش را که 
همراه کوهی از کاغذ سیاه شده و خنزر رنگ شب داشت، بهپوستی به



 

هاي او با اشکال پنزرهاي مرموز و عجیب و غریب یافتند. هزاران صفحه جزوه
هاي فنی به کتابخانۀ انجامینا و سپس به مرکز تحقیقاتی فیزیک، و طراحی

هایش نوشته بود: تحویل داده شدند. ارنستو روي جلد یکی از جزوه
  » هیدروترون، اقیانوسی از انرژي!«

انشمند فیزیک در پایگاه تحقیقاتی سه ماه طول کشید تا نخستین د
اورسامینوریس در انجامینا، سرش را از روي این جزوات باال بیاورد و به 

آید که ما با لئوناردو نظرم میسایرین بگوید: این باورنکردنی است، به
  داوینچی قرن بیست و یکم طرف هستیم!

آپارتمان چند روز بعد، هستۀ موتوري که از میان قطعات و خنزرپنزرهاي 
رابر در تاریخ بشر، در ب» هیدروترون«بودند، نخستین  ارنستو رومبانی یافته

صداي زدة دانشمندان مرکز تحقیقاتی، غرش آرامش را که بهچشمان حیرت
  مانست، آغاز کرد. هاي ساحلی میبرخورد امواج دریا با صخره

احی و ساخت دانست که طردرصد می 92بعدها، جاناتان سالیتود به احتمال 
ها، یکی از مهمترین دالیلی بوده است که بشر توانسته روي زمین هیدروترون

سرعت مبدل ها، بهپایان هیدورترونانرژي بیحیات ادامه دهد، چرا که به
مهمترین وسیلۀ پاکسازي زیست محیطی و جایگزین کاملی براي منابع به

  انرژي نفتی و رادیواکتیو شدند.  



 

که توسط ارنستو رومبانی قادر به ادامۀ حیات شدند، فقط  تعداد آدمهائی
همان سی هزار نفر در صحراي باکوم نبودند. تعدادشان خیلی بیشتر از این 

  ها بود. حرف

***  

» ارنسل ماندگ«نسلی که اورساي بیست و پنجم به آن تعلق داشت، خود را 
تاریخ سپرده به» پی.دي«هاي اجتماعی غیر و فورماسیوننامید. دآعس می

هایش در امن د و زمین و سرسبزي جنگلهایش و آبی آب اقیانوسدنشده بو
دقت اجرا و ساخته شد ولی . پروژة ققنوس بهکشیدندنفس میو امان 

بشري، باعث شدند که آدمی هرگز از در بارآوري تولید درپی هاي پیمعجزه
وژة ققنوس کامپیوترهاي پرسطح سیاره رخت نبندد. مرگ آدمی هرگز به

گزارش نشد و پروژه در وضعیت معلق باقی ماند. امسال، ساکنین زمین، 
دویست و بیست و ششمین سالگرد تعلیق پروژة ققنوس را با شادمانی جشن 

تند رفسیبري و آالسکا میهزاران نفر به» جشن ققنوس«گرفتند. در روز می
رقص و به هاي بتونی آسانسورهاي تأسیسات ققنوس،و در کنار ورودي

 پرداختند.موسیقی و جشن و پایکوبی می
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هاي رادیواکتیو مانند هر شیء پرتوزا، به تاریخ که در آن زباله در جهان نوئی
 رشصت کیلومتر دورت.. .شده و شرمگین جویندگان طال تعلق داشتفراموش

پایتخت زمین، با صد و یازده میلیون سکنه قرار  انجامینا، از پایگان جمهور
  داشت. 



 

ر ترین سیستم حمل و نقلی که بشعظیمتأسیسات در شمال شرقی انجامینا، 
 »ارنستو رومبانی االختريبینفرودگاه «ساخته است، یعنی در تاریخ 

رفته گدر بر کامالً شهر را ابرمانند یک هالل ماه، دایره شمال شرقی شکلی به
  بود.

روزانه سی ارنستو رومبانی، زمینی) فرودگاه بخش پروازهاي داخلی (درون
کرد و بخش اجرا میبه همۀ مناطق خودگردان زمین، را داخلی هزار پرواز 

اي پانزده کیلومتري در میان زمینی) که با جادهپروازهاي خارجی (برون
) ايخارجی (بین سیاره شد، روزانه دوازده پروازصحرا به فرودگاه متصل می

  کرد. را اجرا می

 بخش پروازهاي خارجی فرودگاههمان رومبانی یا ارنستو فضائی  در ایستگاه
م ترزا گرهارد، اورساي که به نا 14-گرهارد ، دو فضاپیما از مدلانجامینا

 شان به فضاشهر مریخنامگذاري شده بودند، براي پرواز نود روزه بیست و دوم
نام روشنک  که به 3-یک فضاپیماي کوچکتر از مدل روشنکشدند. آماده می

سوي مدارشهر امگذاري شده بود، براي پروازش بهن حقیقی، اورساي یازدهم
و آب  ندبدنۀ آن متصل بودآب به هايلولهکرد. گیري میسوخت ،عطارد

  . ندریختدرون مخزن سوخت فضاپیما میرودخانۀ چاري را به

زیرزمین باند، با شیب مالیمی بهشتصد و چهارده همۀ باندهاي فرود، ه
ا، ابندهها و بسته شدن هونوردسپهرشدند و پس از فرود و توقف منتهی می

شد و مسافرین خود را در وسط باز می نوردسپهرکابین مسافرین درهاي 
شهري که در سه طبقۀ زیرزمین یافتند. هاي زیرزمینی انجامینا میخیابان



 

با خیابانها و اتوبانهاي طویل و شلوغ، مراکز تهیۀ وسایل زندگی، مراکز 
، اشها و سایر تأسیسات شهرونديتفریحی، تحقیقاتی، مدارس و دانشگاه

  شده بود.  معروف» زمینمرکز «نام به 

ها، آب اقیانوس آتالنتیک هاي عظیم آب که از طریق انرژي هیدروترونلوله
رساندند، آب را تا صحراي آلفاس میی را از مسیر کامرون و نیجریه بهجنوب

در نزدیکی هاي کوهی مصنوعی در کنار یک دریاچه مصنوعی باالي صخره
تا آبشاري  ریختندها میصخرهآوردند و آنرا روي باال می» پایگان جمهور«

فت . این نمایش شگمصنوعی با صد و پنجاه متر ارتفاع را به نمایش بگذارند
 نام داشت، فقط براي جذب» نیناورآبشار لنا ک«آوري تولید بشري که باراز 

راي اي از صحپایتخت ساخته نشده بود، بلکه مناطق گستردهتوریست به
  صلخیز و سرسبز نموده بود. مناطق حامبدل بهنیز آلفاس را 

تمامی شهر زیرزمینی، هوائی ها، از طریق تهویه مطبوع بهانرژي هیدروترون
تري هر طبقۀ شهر و آسمان هفتادمصد و ارتفاع داد. بخش و بهاري میفرح

 سازيکه نور خورشید را شبیه یمصنوعی و آفتابی که از طریق نورافکن
کنند را از کرد، تصور اینکه مردمان شهر واقعًا در زیرزمین زندگی میمی

  برد. میان می

نامیده » شهر سطحی«که  شهر انجامینا روي سطح زمینهاي بخش
گیر کنار ، مجموعۀ عظیمی بود از مراکز تفریحی، سواحل آفتابشدندمی

هاي تاریخ عنوان موزهدیمی که بههاي قرودخانۀ چاري، کارخانه
و ها رستورانها رقص، شد، کلوپاورسامینوریس از آنها نگهداري می



 

عنوان بناهاي تاریخی نگهداري مساجد و کلیساهاي انجامینا که به
  شدند. می

 آغاز کرونینا لنا دورة از و شوراها توسط که اياقتصادي قوائد اجراي از پس

 ،توناس انقضاي زمان مدت تولید، ارآوريب انگیزاعجاب ایشافز دلیلبه شد؛
 دتم ،گرنبلوم دانیل دورة در اینکه تا یافت، افزایش شوراها توسط متداوماً

 ،آن از پس  رسید. سال یک مدت یعنی آن، حداکثربه استون هر سوخت زمان
 فزایشا که چرا نکرد؛ پیدا افزایش یکسال از بیش به استون سوخت زمان مدت

 دنش کنترل قابل غیر و ثروت انباشت خطر سال، یک از بیش به انقضا دتم

   .دادمی افزایش شدت به را استون مقادیر

 600 از اشخاص ماهیانه اعتبار حداقل گرن،بلوم دانیل مأموریت دورة در

 6000 از ماهیانه اعتبار ممکن حداکثر .یافت افرایش استون 800 به استون

 خاك وجب یک« تقیم نسبت مانهبه و یافت کاهش استون 4800 به استون

 57601 به یعنی ،4800 مرتبه دوازده از بیشتر استون یک معادل »زمین

 یچه براي هنوز »زمین خاك وجب یک« فروش و خرید تا یافت، افزایش استون

   نباشد. ممکن بشري

 در و)ا اعتباري کارت تنها (یعنی انگشتش اثر از استفاده با زمین ساکن هر

 دادن فشار جز به کاري عمالً که ،خود مایحتاج پرداخت و »خرید« زمان

 ترینکهنه خودکار طوربه همیشه ،نبود انگشت اثر کنترل صفحۀ در انگشت

 انتقال تاریخ که هائیاستون یعنی کرد.می خرج را صندوقش هاياستون

   شدند.می خرج اول همیشه داشتند، تريقدیمی



 

 جودو کهنه استون که وقتی تا جدید هاياستون که ساختمی معین قائده این

 جلوگیري اشخاص کهنه هاياستون غیرالزم انقضاي از تا نشوند خرج د،ندار

 را هایشاستون انباشت قصد ،استون دارندة شخص صورتیکه در شود.

 کسالی از بعد ترتیببه آنها، انتقال تاریخبه بسته هااستون این همۀ داشت،

   شدند.می سوخت و منقضی ،آنها انتقال تاریخ گذشت از

 نداشت. وجود استون »انباشت« براي دیگري امکان هیچ اقتصادي نظر از

 استون »انباشت« از که داشت قوائدي قیمتی، اشیاء سایر و طال خریدن

 یعنی کارشان، حاصل همۀ که بودند آزاد اشخاص البته کرد.می جلوگیري

 زندگی لوکس هايمایحتاج یا و پوشاك غذا، خرید جايبه را هایشاناستون

 کنند. انباشت آنرا و دهند اختصاص طال خریدبه ،آنها مصرف و شخصی

 دوم انونق دلیلبه بفروشند. را آنها توانستندنمی دیگر که بود اینجا در مشکل

 استون توسط قبالً که قیمتی اشیاء و طال فروش یا تعویض ،سیاسی اقتصاد

   نبود. ممکن سیاه بازار در زنده استون با بود، شده خریداري شده سوخته

 قبالً( طال قطعه یک که ندشدمی مطلع ایلدون محاسباتی مراکز صورتیکه در

 تهسوخ آن، انقضاي مدت گذشت خاطربه اکنون که استونی با شده خریداري

 رطوبه و سادگیبه ،است شده تعویض زنده استون با سیاه بازار در )است
 عمومی صندوقبه آنرا و ندکردمی سوخت را زنده استون خودکار،

   .ندکردمی منتقل اورسامینوریس

 هب صرفاً را جواهرات و طال خرید ،استون اجتماعی صندوق دقیق کنترل این
 چندان وضعیت کماکان هم بازار این که بود کرده محدود زینتی اشیاء بازار



 

 دشخو بدنبه طال زینت، براي کسی دیگر روزگار و روز این در نداشت. خوبی

 پوست و موها تزئین براي بسیاري روز مد و نوین هايشیوه کرد.نمی آویزان

 افتاده مد از و کهنه اشیاءبه مبدل را جواهرات و طال که داشتند وجود بدن

   بود. شده حدودم صنایع به طال از استفاده عمالً بودند. کرده

 دلیل قانونبه ین و خانه و کارخانجات تولیدي،غیر منقول، مانند زم موالا
اجتماعی  اموالهمیشه د و قابل خریداري نبودن »یک وجب خاك زمین«

ترین شهر زمین نیز بود، اجارة در انجامینا که گرانشدند. محسوب می
در  استون 250متري در طبقۀ سوم شهر زیرزمینی،  32پارتمان کوچکترین آ

ۀ در طبقهاي  بزرگ و لوکس با حیاط سرسبز ماه بود. اجارة گرانترین خانه
 وجههیچ، بهرسید که براي یک شخص تنهامیاستون  7000اول به حدود 

  قابل پرداخت نبود. 

 800 زمین، بهماهیانۀ ساکنین اعتبار  گرن،بلومدورة مأموریت  دراز آنجا که 
(حداکثر  استون 4800یک شخص زنده) تا ممکن براي (حداقل حقوق استون 
نین ساکمیان سطح معیشتی تفاوت طبقاتی  ؛یافت) تغییر ممکن حقوق

  . پیدا کردکاهش شدت به

، نددکرسرپیچی می کار مفید اجتماعی گونهکه از انجام هر اشخاصی
ادل مع ،شهرونديقوائد و  اجتماعیقوانین سایر به آنهادرصورت مقید بودن 

  د. کردن، اعتبار دریافت میشانمحل زندگی، بسته بهاستون 1400 تا 1200



 

قتل عمد محکوم شده بود، هیچ کاري در بهمثالً شخصی بزهکاري که 
 هیچاش به جز آزار و اذیت و آسیب به دیگران انجام نداده بود و بهزندگی

کرد. صرف در ماه دریافت می استون 800پایبند نبود، حداقل هم قانونی 
کافی بود. افرادي  استون 800اثر انگشت انسانی براي دریافت یک داشتن 

 شان از طریق شناسائی مردمک چشم،اعتباري که دست نداشتند، شناسائی
  شد. انجام مییا آزمایش دي ان آي عرق بدن یا آب دهانشان 

 فرماندة زیست و اعتبار استون 3684رساي بیست و پنجم ماهیانۀ اواعتبار 
 استون 4800یعنی  ،ممکن حداکثر اعتبارمعادل محیطی فضا شهر مریخ، 

  بود. 

***  

 در منزل نسبتاً راحتیبه تنهائی ، در زمان مأموریتش اورساي بیست و پنجم
ی زندگدر طبقۀ دوم انجامینا و یک حیاط سرسبز و زیبا متر زیربنا  175با 

یک پرداخت. براي اجارة آن می استون 1675ماهیانه تعداد که  ،کردمی
 ،الس دومدت  ، به منظور تشکر دولتی و براياورسا پس از پایان مأموریتش

او معادل اعتبار کرد و سپس را دریافت میدر ماه  استون 3680همان تعداد 
  شد. اش میشمارة پرسنلی تولیدياعتبار 

خصص در متمعتبر و یک کارگر اورساي بیست و پنجم کامیال، اینکه به دلیل 
پس از آخرین روز مأموریتش،  بود، در پایان دوسالنیز هیدروترون کارخانۀ 

از  کمتر استون 524فقط یعنی ، استون 3160 اشقبلیمقدار او به اعتبار



 

ۀ توانست خانیافت. بنابراین او میکاهش می ،اشدولتیکار  اضافۀاعتبار 
نیازي  نیز حفظ کند و داشتنی و زیبایش را بعد از پایان مأموریت دولتیدوست

  خانۀ ارزانتري منتقل شود. نداشت که به

را با خرج کمتر  اشماهیانه کمتراعتبار  استون 524توانست میراحتی بهاو 
خاطر دانست که بهعالوه بر این او میاش جبران کند. در مایحتاج زندگی

آورد که همۀ آنها اضافه می استون 300وقت خرید، ماهیانه حداقل  ننداشت
 س ازاش پسطح معیشتیتفاوت این مسئله، . شودسوخت میمنقضی و 

کاهش در ماه  استون 224پوشی مقدار قابل چشمرا بهدولتی دورة مأموریت 
  جاي هیچ نگرانی نداشت. براي او داد که می

نا، انجامیزیرزمینی هاي قصرمانند، در طبقۀ اول ترین خانهدر یکی از لوکس
نفره متشکل از چهار زن و بود، یک خانوادة هفت استون 6800که اجارة آن 
و اقتصادي قوائد اعتباري این . کردندفرزند زندگی میدون سه مرد، ب

  . ندخانواده را نیز به وجود آورده بود، اشکال دیگري از جوامع پی.دي

زمین، شکل خانوادة بیش از دو خودگردان در انجامینا، مانند همۀ مناطق 
ترین شکل . معمولبودشده و ازدواج چندنفره قانونی معمول  ، کامالًنفر

. این شکل خانواده، شکل چهارنفرة آن متشکل از دو مرد و دو زن بود
اي انجامینا را در بر هدرصد همۀ خانواده 23از نظر آماري، خانواده، 

یک «توانست یک خانواده با تعداد بیشتر، هرچند که هنوز نمیگرفت. می
طرز آشکاري آن به یخریداري کند، اما وضعیت معیشت» وجب خاك زمین

  شد. بهتر می



 

جامعۀ پی.دي، ا) در حداکثر تعداد قانونی افراد خانواده (فقط تعداد اولی
این هفت نفر ضمنًا مجاز بودند که با هم یک هسته هفت نفر بود. معادل 

خانوادة بیش از هفت نفر اجتماعی (با داشتن یک رأي) را تشکیل دهند. 
توانست خود را شد ولی میشامل قوانین ازدواج نمی »خانواده«عنوان به
هائی که تعداد افرادشان خانوادهثبت کند.  »گروه اجتماعی«عنوان یک به

تجربه دریافته بودند که اگر تعداد افراد زن خانواده بیشتر زوج نبود، به
  باشد، خانواده از ثبات بیشتري برخوردار است. 

هاي هاي پنج نفره، معموال از سه زن و دو مرد، خانوادهبنابراین خانواده
هاي سه نفره از دو زن و یک مرد هفت نفره از چهار زن و سه مرد و خانواده

خاطر وضعیت خیلی استثنائی و نفره، بههاي سهخانوادهشد. می تشکیل
در زبان کوچه به مردي که در یک لوکس مرد در آن، زیاد معمول نبودند. 

   گفتند.می» شاه«کرد، اصطالحا خانوادة سه نفره با دو زن زندگی می

 تطبیق وي با محیط ویزاد آدمهاي خاصیتبارزترین یکی از که دلیل اینبه
جدید، حتی اجتماعی  به همۀ روابطعادت کردن است. یعنی اینکه وي 

ت سرعشدند، بهترین وقایع هستی قلمداد میکه تا دیروز عجیب روابطی
 روابطاین همۀ به  ؛هاي هفت نفرة انجامیناکند؛ حتی خانوادهعادت می

(چهار ساعت در  ساعت در هفته 16کار زمان کردند و عادت میغیرمتعارف 
دوباره  وضعیت را خانوادگیروزمرة  هايفعالیت و، چهار روز در هفته) روز،

  آورد. آن در میو متعارف همان شکل معمول به



 

ي با تعدد زوجین، فقط در شکل هابه دریافت شده بود که خانوادهتجربه
 از ثبات نسبتاً پایداري برخوردارند و سایر اشکال آن، اشکالچهارنفرة آن 

هاي سه نفره و پنج نفره، یعنی از آغاز عمر متوسط خانوادههستند.  یثباتبی
تا جدائی یکی از اعضاي آن، حدود سه سال و عمر متوسط ثبت آنها 

  یک سال و نیم بود. فقط هاي هفت نفره خانواده

هاي انجامینا، خانوادهمیان ساکنین در ، شخصیاجتماعی و  متعددیل دالبه
درصد  39هنوز  ،فرزندانشاندو نفره متشکل از یک زن و یک مرد و سنتی 

تعداد آنها با سرعتی البته دادند که ها را تشکیل میتعداد همۀ خانواده
طوفانی و آمد که در پس رشد نظر میبه بود.هم افزایش اندك، در حال 

، این براي بهبود وضعیت معیشتی هاي چند زوجهخانواده سریع اولیه
  دهند. میدست آرامی محبوبیت اجتماعی خود را از به اشکال خانواده

ند، بود هنوز داراي ثبات و اعتبار آشکاري هاي چند زوجه کهتنها خانواده
مدت زمان نسبتاً طوالنی دوام براي  هاي چهارنفره بودند کهخانواده

سال عمر  انجامینا، هجدهترین خانوادة چهارنفره در قدیمیآوردند. می
گرفت و هنوز به را جشن می سالگردش نوزدهمین ماه آوریل امسالداشت و 

از یک مرد  این خانواده آن منجر نشده بود. اعضاي از  یکجدائی هیچ
اسپانیائی، یک زن مصري، یک مرد آرژانتینی و یک زن اتریشی تشکیل 

 قرارنیز مورد عالقه و توجه بسیاري از محققین علوم اجتماعی  و شده بود
  . داشت



 

و  در ماه استون 12080 پرسنلی تولیدي آنها با پنج فرزند و مجموع درآمد
مرفهی نیز بودند بسیار ، خانوادة در ماه استون 3310حق فرزندداري مجموع 

رنگ آبیبلوار در  11خانۀ شمارة ، در و در بخش جنوبی طبقۀ اول انجامینا
ها و دریاچۀ دلفیندر کنار و  پنتاروبروي جنگل زیرزمینی ام جنوبی، سی

 ،نیزیرزمی آسمانبتونی زیر گنبد  گردش خورشید مصنوعیمدار  زیردرست 
  کردند. زندگی می

، و مرد آرژانتینی فرزند آنها، یک پسر و دختر دوقلو متعلق زن مصريپنج از 
متعلق به زن  زن مصري و مرد اسپانیائی، یک پسرمتعلق به  یک دختر

اتریشی و مرد اسپانیائی و یک دختر متعلق به زن اتریشی و مرد آرژانتینی 
فرزندان مطلع بودند که پدر و مادر حقیقی آنها کیست و از هر کدام بودند. 

 کردند و دیگران راصدا می» مامان«یا » بابا« این افراد را با ناممعموالً فقط 
  خواندند. نام میبه

بود که دختر متعلق به زن مصري و مرد  قابل توجه اینیار بسنکته اما 
کرد و نه مادر خودش را. او صدا می» مامان«زن اتریشی را فقط آرژانتینی، 

پسر متعلق به زن اتریشی و مرد کرد. مادر خودش را به نام کوچکش صدا می
ر و فقط با او رابطۀ مه کردصدا می» بابا«اسپانیائی نیز، مرد آرژانتینی را 

اجتماعی محققین دربارة فرزندان  ۀنظریاین مسئله، به. پدر و فرزندي داشت
 اي که باور داشتهاي چند نفره، اثبات اجرائی بخشیده بود. نظریهخانواده

رابطۀ بیولوژیک با پدر یا صرف هاي چند نفره، براي فرزندان خانواده
اطفی و اجتماعی آنان نیست و ۀ عشان، مهمترین رابط»واقعی«مادر



 

تر عاطفی و انسانی در آن دخیل هستند. موضوعات بسیار پیچیده
ط روابانسانی در هاي گیهاي باثبات چهارنفره، بسیاري از پیچیدهخانواده

که تا قبل از بودند. روابطی را آشکار ساخته و والدین اجتماعی فرزندان 
دونفره هاي جمع کوچک خانوادهدر یعنی فقط ، هاي چهارنفرهوجود خانواده

  نبودند. علمی دریافت بررسی و قابل  وجههیچسنتی؛ بهو 

جز اشکال دونفره و چهارنفرة آن محققین اجتماعی؛ سایر اشکال خانواده، به
هاي دونفره و خانوادهفقط و » خانواده اشکال آزمونی«حاً را، اصطال
  . نامیدندمی» اشکال پایدار خانواده«را چهارنفره 

***  

ا تهر کدام پایتخت زمین، ابرشهري چهارطبقه که سه طبقۀ آن انجامینا، 
زیرزمین تأسیس شده بود، شهري که صد و یازده  عمق صد و هفتاد متري

را در خود جاي داده بود، شهري که سایۀ هفت آسمانخراش بشر بنیمیلیون 
بر ساحل » آلفاس«در میان صحراي » پایگان جمهور«فلک کشیدة سر به

 ريختاالبینعظیم  شهري که شکل هاللی فرودگاه ؛اش افتاده بودرودخانه
وادور سال«آور هاي سرگیجهنقاشیآن تصویري شبیه بهارنستو رومبانی به

شهري  داده بود...را » ادگار آلن پو«هاي هاي بحرانی قصهو سرفصل »دالی
 ،اندازة همۀ تاریخ اورسامینوریسبه، اششکوفائیدر اوج که بود اي افسانه

  در دل خود نهفته داشت.  رازآلودهاي داستانجادوئی و هاي قصه



 

از زندگی  ساکنان آناغلب شادمانی رضایت و رغم ابرشهري که علی
پیچیده و  غایتبهسري و مخفیانه،  آبستن شکلی، شانروزمره
هاي آن توسط چند نفر بود که نطفهنیز » طبقاتی مبارزة«از  اينشدهآزمون

در همان جنگلی که شد. هستی آورده میدر جنگل شرق، به» آدم وحشی«
تولد شانزده سالگی کاتریناي کوچک مست در یک میهمانی شبانه، شب 

 با لباس سبزرنگ و شمشیر نوك تیزش رادشمن دیرینۀ ودیوجت، دخترکی 
  . انده بودبا ضرب پاشنۀ کاترینا، در خون خود غلط

دانست که آدمی دو بار در انجامینا متولد شده است. می جاناتان سالیتود
المثل زبان کوچه ا با یک ضربها ردهدااین ، شخالقیتاو گاهی در محدودة 

  »تا سه نشه، بازي نشه!«گوید: که میالمثلی ضربیعنی . آمیختمی

ریخ پایان تا جوامع پی.ديباور نداشت که بود از مبارزة طبقاتی  اياین جلوه
رغم همۀ ، علیرا» جمهورپایگان «سنگین و شگرف سایۀ ؛ و هستند
  دانست...نمیرودخانۀ چاري  هاي فروتنشایستۀ آب اش،زیبائی

شکل از مبارزة طبقاتی که براي نخستین بار، میان حیات اجتماعی این 
در  ؛شتگذانوع بشر، تفاوت می(کمونی) و حیات اشتراکی (سوسیالیستی) 

به اش در آزمون حیات اشتراکی آدمی، هاي کودکانهنخستین گام
ر که شکلی از حیات بشبازیگوشی با مشغول بود.  ايهاي مخفیانهبازیگوشی

روزگار  ۀاز صفح» پایگان جمهور«و در آن، موضوعاتی مانند دولت و قانون 
  ند. شدحذف می



 

یک جهنم آنارشی قعر بهزمین براي اینکه براي چنین حذف نامتصوري، 
 جزاي بهبشر چارهنوع  ؛کشانده نشود ،آدمخوارانتحت سلطۀ و قانون بی

 2317اجتماعی بشر در سال حیات ساز و کار اما یک تولد دوباره نداشت. 
 از جامعۀ پی.دي،اجتماعی فورماسیون تغییر ضرب سهمگین توانست نمی

از  ،پس چنین ضربۀ هولناکیرا تحمل کند و در اشتراکی نوعی و حیات به
  پاشید. هم می

 و شکوفائیاوج تکامل به ،جمهوري سوسیالیستی زمین، اورسامینوریس
در ، بشرجا نهفته بود. نوع در همین )دوباره(بود و خطر نیز رسیده خود 

توانست بیش نمی بازهم،، اشة و فراروندة همیشگیهمان قصۀ تکرارشوند
و فراروندگی در این نظام اجتماعی امکان رشد و تکامل قرن یا دو یک از 

این عظیم هاي چرخغیرخودآگاهانۀ مخرب و توقف یک در داشته باشد و 
» ن جمهورپایگا«فروریختن کابوس  تصورحتی ؛ یابندهتکاملهمیشه دستگاه 

مرگ خطر به معناي ، خاكدر قعر و مدفون شدن انجامینا  بر سر انسان
 ،انگیزاین خداحافظی غمبراي جلوگیري از نوع بشر بود. و قطعی حتمی 

باید براي حیات اشتراکی  هاآدمنسلی از فرصت بسیار اندکی وجود داشت. 
را  ضرب مهلکی چنینبتوانند که  ،شدندآموزش داده میسرعت بهبشر 

  تحمل کنند. 

همد دوست داشت بفالبته با افسانۀ ققنوس آشنا بود. اما جاناتان سالیتود 
آتش  ،انگیزاینگونه غمچه مرضی دارد که هربار باید بیچاره ققنوس این که 

  از خاکسترش دوباره متولد شود. بتواند تا  ،بسوزدبگیرد و 



 

دانست که در ابتداي هر چرخۀ فراروندة تغییر فورماسیون میجاناتان 
ا بشود که جنگل شرق سبز میمیان درختان اجتماعی بشر، نوعی گیاه در 

  دشمن دیرینۀ ودیوجت است. شمشیر نوك تیزش، 

 همان آرا، سیماي ابژه، خداوندگار اشباح زیرزمینی تعلق،تن» ودیوجت«
در میان اشباح جهان سست نهادي که در آن درستی تثبیت  تويطراح هزار
وقف ر تگرش، بر سکه همواره با انفجار خندة تثبیتاو توان جست؛ عهد نمی

کند و هر ایستگاه موقت ، قمار مینظام اجتماعیمخرب و غیرخودآگاهانۀ هر 
خواهد تاریخ را در همینجا او که میاست. » پایان تاریخ«براي او  راه،بین

با چشمانی دوباره مین میخکوب کند؛ که هست، هرجا که هست، بر ز
  نگریست. انجامینا میامیدوار به

   



 

  2317سپتامبر  2 –قصۀ بیست و چهارم 

  آدم وحشی

 

  جاي دیگري بود.  افکار اورساي بیست و پنجم، 

چین و ژاپن برسر  خودگردان طقابرنامۀ کار امشب را نگاه کرد: مشکالت من
واد کمبود م ی اقیانوس آرام؛ امکان وقوعهاي پالستیکتقسیم آخرین زباله

 »پروژة ققنوس«کانادا در شش ماه آینده؛ پایان منطقۀ خودگردان غذائی در 
در سیبري و آالسکا، بررسی » کانتینرهاي مرگ موقت«و برنامۀ براندازي 

و شیوة زندگی و حیات » آدم وحشی«اي از قبایل هاي ماهوارهعکس



 

اي که این شیوة حیات براي نظام اجتماعی اشتراکی آنها و تهدید بالقوه
  دارد... پی.دي

 اشلبخندي بر چهره» کانتینرهاي مرگ موقت«براندازي فکر بهبهرحال، 
 اش نگاه کرد، در سن سیهرهچاي درآورد و بهاش آینهآورد. از کیف چرمی

سالگی هنوز زنی زیبا بود ولی در گوشۀ چشمهایش چند چروك از  چهار و
  خستگی و گذر سن نمایان شده بودند. 

  ..کرد.چیزي نگرانش می

اي دربارة قبایل آدم هاي ماهوارهشارلوت گفت: شارلوت، عکس-به تی
  وحشی را روي صفحه بگذار. 

 یر رهگروي صفحه مونیتور  تصاویري غیرعادي برشارلوت اطاعت کرد و -تی
اي آدم نیمه لخت و چند جانور از جمله چندین گرگ در : عدهندنقش بست

آمده بودند و در برابر آنها پیرمردي اي گرد دایرهجنگل در نیمدرختان میان 
دار و ایستاده بود. در کنار او دختر کوچکی ایستاده بود که لباس چین

ش جلب توجه هاي درازموهاي بلند و گوش. داشتتن بهسبزرنگی 
  زد.... شمشیري نوك تیز در دستش گرفته بود که برق میکردندمی

آید این قبیلۀ ر مینظشارلوت گفت: به-تیاورسا با لحن شوخی به
نفره دارند که شمشیر  کمسلح هم هستند. یک نیروي زمینی ی هاوحشیآدم

ذف امشب ح ۀرا از برنامکار تیزي هم در دستش است! ببین، لطفاً این بخش 



 

ها هر بیچارهاین کن. این قبیله هیچ تهدیدي براي هیچکس نیست. بگذار 
  از کجا گرفته شده؟خواهند زندگی کنند... این عکس طوري که می

شارلوت پاسخ داد: از جنگل شرق، اما موضوع نگران کننده در این عکس -تی
 ویر ارائه داده؛امحاسبۀ نادرستی از این تصجاناتان سالیتود اینست که 

اي، الیاف کربنی شمشیر در دست دخترك را اندازه گرفته و عکس ماهواره
  آیند. اشتباه به نظر میها و ارقام دربارة آن کامالًگیريهمۀ اندازه

  اورسا اخم کرد و شکاکانه پرسید: چرا؟

عقیده دارد که این شمشیر در دست دخترك جاناتان شارلوت گفت: -تی
  فلزي نیست بلکه از کربن خالص ساخته شده.

  اورسا پرسید: یعنی یک تکۀ الماس است؟

 طور متعارفشارلوت پاسخ داد: خیر، بافت آن با الماسی که به-تی
 تراش نخورده است.خالص و  قطعۀ کربنیک شناسیم متفاوت است. این می

ست ساخته دست بشر نیاصالً اینست که این شمشیر جاناتان محاسبۀ دیگر 
و یک قطعه سنگ طبیعی است که از دل زمین بیرون آمده و قدمت نسبتاً 

  زیادي هم دارد.

  سا پرسید: چند سال؟اور

بعدي کاس الیاف کربن در عکس سهشارلوت گفت: با محاسبه انع-تی
اینست که شمشیر بیش از چهل میلیون سال جاناتان اي، محاسبۀ ماهواره



 

قدمت دارد. ضمناً موضوع نگران کنندة دیگر آزمایشات دي.ان.آ است که 
اند از این افراد کرده است. تمامی افراد در این عکس شناسائی شدهجاناتان 

قادر جاناتان اما هستند؛ با شمارة سکناي معینی و شهروندان پی.دي 
شناسائی آن پیرمرد نیست. از همۀ اینها بدتر اینکه آزمایش دي.ان.آي به

  دهد که تمام ساختار بیولوژیک او یک گیاه است!آن دختر کوچک نشان می

  یک گیاه؟! -

هاي ردیابیها و از عکسجاناتان هاي بیولوژیک بله، بر اساس تمام بررسی -
یک دختر کوچک با چهرة اي، این موجود عجیبی که در عکس بهماهواره

  در واقع یک گیاه است.  ظاهر شده؛شمشیر در دستش 

سرخی گرائید. قطرة اشکی در اورسا مکثی طوالنی کرد، صورتش اندکی به
کنار چشمش برق زد و آرام زیر لب گفت: جنی وستالن! دو قرن و نیم است 

  ت بودیم.که منتظر

و در خط ارتباطی امن و  شارلوت کرد و گفت: مستقیماً-تیسپس رو به
  تماس بگیر. جاناتان رمزگذاري شده با 

اره چه دوب جاناتان سالیتود با لحن شوخی گفت: سالم کامیال،اي بعد لحظه
  آمده است؟ تبالئی بر سر دانش

  شارلوت زد و به او گفت: خاموش شو. -پیشانی تیاورسا با انگشت به

  شارلوت مانند یک تکه سنگ خاموش شد. -تی



 

سکان رهگیر را خود در دست گرفت و سرعت آنرا کم کرد و از برج  سپس
ایلدون فاصله گرفت. با فشار دادن چند دکمه، تمامی خطوط ارتباطی 

  را قطع کرد.جاناتان ، به جز خط ارتباطی با جمهوربا پایگان رهگیر 

اي را براي رمزیابی جمله 29! آلگوریتم جاناتان گفت:امن ارتباطی در خط 
  گویم فعال کن.تو میکه به

  فعال شد. 29آلگوریتم بسیار خوب. : جاناتان سالیتود پاسخ داد

سینه از هر اورسا به دانست که سینه بهزبانی کهنه میاي را بهاورسا جمله
شد. او این جمله را از اورساي بیست و چهارم، اورساي بعدي منتقل می

ن ، یاد گرفته بود. یک اورسا اجازة نوشتن یا گفتفنالنديگیگموند انگالنسن 
جز اورساي بعدي نداشت. با مکثی کوتاه، جمله را واضح بهکس به هیچرا آن 

  تکرار کرد:جاناتان و شمرده براي 

گذارم، هر وقت که از اورسا مینوریس... این نام را بر روي رؤیاهایم می«
  »دوري تو به آه عشق و اندوه دلتنگی زینت شدند

ن ظه پائیتمامی سپرهاي دفاعی حاف :جاناتان گزارش دادپس از چهار ثانیه، 
هوش واحدهاي هاي مرکز اطالعاتی باز شدند. سپرهاي دفاعی آمدند. قفل

ت امعلق شد. منتظر دستور مصنوعی غیرفعال شدند. حافظه اصلی موقتاً
  شما هستم.  بعدي



 

هاي از عکسرا  مام حافظۀ مرکز ایلدوناي گفت: تاورسا با لحن شمرده
دي ان آ و آزمایشات هاي جنگل شرق، تمام محاسبات فیزیکی، بررسی

ه هاي گرفتاي و همۀ نتایج آنها را، و سایر کپیبیولوژیکی را که انجام داده
ها را حذف کن. منطقۀ عکسبرداري شده جنگل شرق را از شده از این عکس

ها را مندي تمام ماهوارهاي حذف کن. درجۀ عالقهکلیه گزارشات ماهواره
شود. ها انجام نگر اینگونه عکسبرداريصفر کاهش بده تا دیاین منطقه بهبه

کن. حتی درصورت » نقطۀ کور« براي پهپادها، جنگل شرق را مبدل به
حادثه، هیچ پهپادي بدون اجازة مستقیم من نباید روي جنگل شرق پرواز 

  کند.

  : انجام شد. جاناتان گفت

  29گفت: پایان آلگوریتم اورسا 

از اورسا پرسید: آیا مطمئن  مند و مشتاقسپس جاناتان با لحنی عالقه
  هستی؟

فقط یک دخترك در جهان وجود دارد که  سا پاسخ داد: آري مطمئنم!راو
  در دست بگیرد. هم گیاه باشد و گوش دراز داشته باشد و شمشیري 

ه همیشپس از مکثی ادامه داد: و در ایلدون منتظرت هستم. جاناتان گفت: 
هاي افسانهگفت، برایم میاز جنی وستالن  ئی که لناهاکردم قصهفکر می

  ...تاریخ اورسامینوریس هستند



 

روف پرکاد استانوویچ دراگومی. ندافسانه نیستاینها اورسا گفت: نه جاناتان، 
 حتیاش را در کنار جنی وستالن گذرانده است. حقیقتاً همۀ دوران کودکی

اما آنچه مرا  است.متولد شده نام اورسامینوریس در جائی در جنگل شرق 
جنی وستالن وقتی در که دانیم نیست. ما می اینفقط کند زده میهیجان

عی فورماسیون اجتماروید که نوع بشر در آستانۀ یک تغییر عظیم جنگل می
کنونی عظمت و  ، جامعۀ پی.ديبه اورسامینوریسکه امروز من  باشد. اما

یري را در مدت زمان کوتاه پیش توانم چنین تغیکنم، نمیانجامینا نگاه می
چرا امروز جنی وستالن در جنگل چطور ممکن است؟ این بینی کنم. آخر 

  دانیم؟داند که ما نمیاو چه چیزي می شرق روئیده است؟

جاناتان گفت: من نیز در حال حاضر هیچ احتمال قریب الوقوعی را براي 
ر حال دش بینی کنم. توانم پینمیزمین تغییر سریع در فورماسیون اجتماعی 
ولی باید بدانیم که تاریخ آید. نظر میحاضر جامعۀ پی.دي کامًال ابدي به

  ندارد. » پایان«هیچوقت 

در جنگل شرق روئیده چرا جنی وستالن  باید فهمیداورسا گفت: دقیقاً. 
هر چیز که آغازي دارد، پایانی هم بهرحال سپس زیر لب زمزمه کرد:  است؟

  دارد...

ه شارلوت دوبار-تی... شارلوت زد و گفت: بیدار شو-له تیانگشت به کبا 
  بیدار شد. 



 

ات از گفتگوئی که در چند دقیقه پیش داشتیم او دستور داد: تمام حافظهبه
اي را از برنامۀ امشب و هر محل هاي ماهوارهرا پاك کن. بررسی عکس

   !رنامه در آن کپی شده است، حذف کنحافظۀ دیگري که این ب

نجام توانم برایت اتا قبل از فرود کار دیگري می: انجام شد. شارلوت گفت-تی
  بدهم؟

آسمان نگاه کرد. چند ستارة پیشرو نمایان اورسا پاسخی نداد و در عوض به
شده بودند و خبر از آغاز نمایشی کیهانی از یک آسمان رویائی و پر ستارة در 

  دادند. شب صحرا را می

افرقدین، ستارة تواضع و فروتنی؛ ستارة محبت نوعی؛ اخفیانورالفرقدین، 
کوکب شمالی، ستارة عشق و پاکدامنی؛ فرقد، ستارة خالقیت و بارآوري؛ 
ایلدون، ستارة آرزوها و رؤیاها؛ و پرکاد کوچک، ستارة شجاعت و دالوري؛ 

ي دوراي بهنزدیکی ازل، تا آیندهاي بههمان شش یار وفاداري که از گذشته
کردند و د، ستارة شمال، ستارة خودآگاهی و خرد نوعی، را همراهی میاب

زدگان گمگشتان و وحشتراههمتاي نورش بههاي هدیۀ بیاو را در شب
همان دالوري و شادمانی گذاشتند؛ امشب نیز بهصحراها و دریاها، تنها نمی

هائی ه از تندنبال ستارة شمال راه افتاده بودند تا مبادا دل ستاردیرینه، به
  خسته شود و یادش برود که تابیدنش را دلیلی است.

همراه هفت یار دالور و شادمان ؛ بهجمهور هفت ستارة روي پرچم پایگان
تۀ گشزدند و این راه گمچهرة اورساي بیست و پنجم لبخند میآسمانی؛ به



 

 هایش از فرداي روزگار؛ تنهاصحرا را درمیان همۀ افکار نگرانش و دلهره
  گذاشتند. نمی

اورساي بیست و پنجم، که گوئی مانند الیاس دریادل، فقط با نگاه کردن 
نهم  نسلرا چرخاند و رهگیر  رهگیرکرد، سکان یابی میصورت فلکی جهتبه

 در محوطۀ فرودبا تعادل کامل سمت برج ایلدون تغییر جهت داد و دوباره به
  در کنار برج ایلدون بر زمین نشست. 

***  

مدارپیماي اورسامینوریس پیاده شد و قدم روي ماسۀ صحرا رهگیر از اورسا 
 هاي صحرا رفتطرف حبابی بزرگ و نامرئی در میان ماسهگذاشت، سپس به

کرد. میدان انرژي که در درون خود درختان و گلهاي زیبائی را محافظت می
 اومتیکرد و مقمحافظ حباب فقط از انتقال حرارت و رطوبت جلوگیري می

در برابر بدن انسان نداشت. رئیس جمهور به درون حباب رفت و ناگهان خود 
اي در فصل بهار رة مدیترانهرا در هواي خوش، مرطوب و خنک یک جزی

  یافت.

قدمی به جلو گذاشت و دستش را روي سر یک درختچۀ گل رز کشید و گفت: 
حاصل  نا، درختچۀ گل رزي کهحسالم! دلت براي من تنگ نشده بود؟ 

نخستین آزمایشات ژنتیک براي آگاهی محیطی گیاهان بود، بوي بدن 
  عالمت شادي تکان داد. اورسا را شناخت و گلهایش را به



 

خوبی دیگري نیز بود که رئیس جمهور را به شخصدر این حباب نامرئی 
» دکتر شوپن«شناخت؛ هوش مصنوعی درون حباب که او را می
ورسا که وضعیت سالمت وي را از طریق پوست نامیدند؛ به ساعت مچی امی

متصل شد و همه اطالعات امروز دربارة زندگی و سالمت  ،او کنترل میکرد
هیدروترون اعت کار در کارخانه چهار ساورسا پس از اینکه او را دریافت کرد: 

د افکار متالطمی دار -قند خون او نسبتا پائین است  -، خسته است جنوبی
یعی فشار خونش طب -کلسترولش طبیعی است  -کند ري میکاکلیه اش کم -

   ..اش هنوز ده دقیقه وقت دارد.تا شروع جلسه -محبت الزم دارد  -است 

عیت و بررسی هوشمندانۀ تمام دکتر شوپن، بعد از محاسبه همۀ این وض
 ترین قطعۀ موسیقی را براي رفعموسیقی بشر در سه ثانیه، مناسب اطالعات

انتخاب کرد: در میان حباب صحرا، صداي گیتاري که رمانزا خستگی اورسا 
  نواخت، طنین انداز شد. (عشق اسپانیائی) را می

ستارة محبت نوعی؛ ستارة تواضع و فروتنی و ستارة عشق و پاکدامنی در 
کشیدند. آنها، این یاران آسمان آشکار شده بودند و انتظار دیگران را می

ان میاین قصۀ طوالنی، از  یدانستند که تمامابدي و ازلی ستارة شمال می
کارگري آغاز شده است. جائی که در آن، دویست و هاي هستنخستین ه

هشتاد و دو سال پیش، وادیم استانوویچ دراگومیروف در برابر چشمان 
مردان ودیوجت، دالورانه گفته بود: ما فقط این کارخانه را زدة شبحوحشت

کنیم. رفقا! رغاز اضافۀ حقوقمان بسنده نمیخواهیم. ما فقط به چندنمی
  زمین مال ماست، و ستارگان هم!



 

اورسا از حباب صحرا بیرون آمد و در هواي گرم و تفدیدة آخر تابستان، به 
سمت در ورودي برج ایلدون رفت. به محوطۀ برج وارد شد و در کنار 

  آسانسور، کف دستانش را روي صفحۀ کنترل اثرانگشت گذاشت. 

  صداي دستگاه گفت: لطفاً خودتان را با صداي واضح معرفی کنید. 

فرماندة اورسامینوریس و نخستین مقام دولتی در جامعۀ پی.دي؛ کامیال، 
  طور کامل و با تلفظ صحیح گفت: نام و مشخصاتش را به

-21829088124503شمارة سکناي بهکامله سعد نهري، شهروند انجامینا «
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فضاي اورسامینوریس، -ة هوادر طبقۀ هشتاد و یکم برج ایلدون، فرماند
آمیزش در پروژة هاي نبوغخاطر طرحکه به »نیرائول تروم« سلحشور اول

فضاشهر مریخ محبوب همگان بود؛ در ورودي دفتر کارش را بست و آنرا از 
  پشت قفل کرد. 

من چرا  !کند، بلند گفت: جاناتانسپس گویا با شخصی نامرئی صحبت می
  ها دسترسی ندارم؟به بخشی از گزارشات امروز ماهواره



 

نیستم. باید مسئله را بررسی کنم. به کدام بخش جاناتان پاسخ داد: مطمئن 
  اطالعات دسترسی ندارید؟

اي از جنگل سلحشور اول پاسخ داد: به بخش مربوط به گزارشات ماهواره
  شرق.

گفت: از دلیل آن هنوز مطمئن نیستم. ممکن است مشکل دروغ جاناتان 
  کنم.فنی در مرکز اطالعاتی بوده باشد. موضوع را بررسی می

 اي رادیوار اتاق چشم دوخت. دکمهبا نگاهی پر از تردید بهن یل ترومرائو
روي میزش فشار داد و تمام ارتباط اتاق با جاناتان سالیتود را قطع کرد. 

  .شتفقط یک راه وجود دا براي یافتن دلیل این مسئله

را در سمت راست میزش فشار داد و از روي دیوار، یک آئینه، دکمۀ دیگري 
شبیه به آئینه میز آرایشگرها، ظاهر شد که در اطراف آن چراغهاي کوچک 

  درخشیدند. آبی و زرد با نور مالیمی می

و در مقابل بست ها را پنجرهمحافظ هاي ، همه پردهنیترومسلحشور اول 
خواندن وردي عرفانی کرد که به آئینه نشست، نفس عمیقی کشید و شروع

مانتراي انفراد «بود. این ورد کهنه، » هاعرفان حلقه«ترین اوراد از قدیمی
کرد نام داشت. در میان خواندن مانتراهایش، چشمایش را باز می» مقدس
کرد، سپس مانترا را دوباره کشید و در آئینه نگاه میهاي عمیقی میو نفس

  خواند:می



 

  باش که دنبال تو باشد دنبال کسیبه
  دنبال خودت باشدنبالت اگر نیست، بهبه

  برو مال کسی باش که اموال تو باشد
  ز اموالت اگر نیست، فقط مال خودت باش...

 حاصله از مانتراي» انرژي«هایش تندتر شدند و در میان آئینه، بر اثر نفس
، »رارا چاکراساهاس«مان انفراد مقدس، که از چاکراي نیلوفر هزاربرگ یا ه

هاي جادوئی طالئی رنگ شد؛ جرقهآئینه منتقل میبهن یتروماز جمجمۀ 
چپ داد و گردنش را بهتندي اوراد را ادامه میدرخشیدن کرد، او بهشروع به

  چرخاند:و راست می

  دنبال خودت باش! فقط مال خودت باش!به
  دنبال خودت باش! فقط مال خودت باش!به

گرفتند، خود میوار بهشدند و شکلی دایرههاي طالئی زیادتر میجرقه
ه نفس زنان و بخود شده بود و نفسدیگر کامال از خود بین یترومسلحشور 

  کرد: را تکرار می ي انفراد مقدستندي، مانترا

به دنبال خودت باش، فقط مال خودت باش، به دنبال خودت باش، فقط 
  دنبال خودت باش، فقط مال خودت باش!مال خودت باش، به 

داد، تغییر شکل میترومین وار آئینه، انعکاس چهرة هاي دایرهدر میان جرقه
، با چهرة زنی با صورتی استخوانی، آرایش غلیظشد و بهکج و معوج می

هاي و لب پوستی که با جراحی پالستیک تا منتهاي جر خوردن کشیده شده



 

و دماغ عمل کرده، با صدها قطعۀ طال  نوعیلبخندي مصبا ، بوتاکس شده
حالت گویا تصویري که آمد. هایش، درمیو جواهر آویزان از گردن و گوش

در » سلفی«تمام عیار یک عکس گرفتن براي را  اشلبخند صناريمصنوعی 
ز طرهایش را بهلبآماده کرده بود. بیشتر هر چه هاي »الیک«جذب راستاي 

» بوس«صورت ، بهساختگیو » موشیموش« لبخنداي ضمن مشمئز کننده
ی یعن هاي بیشتري بگیرد!»الیک« خواهدهم غنچه کرده بود که گویا می

جز در از صورت آدمی که بهو ساختگی عجیب ترسناك، شکلک همان 
  تد. اف، هرگز در دنیاي واقعی زندگی اتفاق نمیبوكفیس سلفی هايعکس

ها و مشگونگی شانگیزي و شبحوحشتانگیز، بهگون و وحشتعینیتی شبح
آرا، سیماي ابژه، خداوندگار تن» ودیوجت«هاي براق و سرددل؛ سکه

همان طراح هزارتوي تاریک بوك، فرماندار فیساشباح زیرزمینی تعلق، 
 توانمالکیت در میان اشباح جهان سست نهادي که در آن درستی عهد نمی

؛ همان عجوز عروس هزار داماد؛ عینیتی منعقد از ارزش؛ از انعقاد و جست
گونۀ تجسم کار و تکاپوي گرم و بارور انسانی، در تن سرد و لزج و براق و افعی

نگاه ژنرال ترومین هاي طالئی آئینه ظاهر شده و به طال؛ در میان جرقه
م تسلی مردشبح انرهزاش، خواند... دو قرن و نیم پیکرد و افکار او را میمی

حورائیس،  هايعهد و سست نهاد؛ در میان کاخشده در برابر این عجوز بد
بوکی و در همهمۀ هاي فیسالینیا در خانه و خیابان، در کبکبۀ تایم

وقفه تکرار را بی» انفراد مقدسمانتراي «هاي توئیتري؛ همین وئیتت
  دنبال خودت باش! فقط مال خودت باش!کردند: بهمی



 

 ایستبمیدر آئینه همۀ آنچه را که نرائول ترومین پس از چند دقیقه، 
  دید، دیده بود: می

 ی نشده که جام شرابی در دست داشت...پیرمرد شناسائ جنگل شرق...
نما که پس از دخترگیاهی  ...که حیات اشتراکی داشتندوحشی هاي آدم

 شمشیري نوك تیز،دویست و پنجاه سال در جنگل روئیده بود و در دستش 
وار ، تجسم گیاهزد... جنی وستالنکربن برق می از الیاف فشرده و طبیعی

  خرد هستی در هستی خرد، دشمن دیرینۀ ودیوجت!

در انگیختۀ خویش بهودیوجتو  ۀ راهبانهئشاز نکم کم ترومین اکنون که 
 هآمده بود؛ با عجله، به سمت میزش رفت و دکمه ارتباطی را فشار داد و ب

  موتور جستجو گفت: 

  تماس برقرار کن.» جیبرالتار«فضاي -با ایستگاه هوافوراً 

اي بعد یک سلحشور اورسامینوریس از آنسوي خط ارتباطی پاسخ داد: لحظه
  الطارق است. فضاي جبل-. سالم. اینجا ایستگاه هواترومینسلحشور 

را  »800-سی « »گرمداخله«افکن سلحشور دستور داد: یک بمببهترومین 
  از آشیانه بیرون بیاورید.

صدائی که نگرانی در آن آشکار بود پرسید: آیا دستور را درست متوجه شدم؟ 
  را از آشیانه بیرون بیاوریم؟ »800-سی « گرباید یک مداخله



 

. ايپاسخ داد: سلحشور! دستور را درست متوجه شدهترومین سلحشور اول 
را از آشیانه بیرون بیاورید و آنرا آماده پرواز  »800-سی « یک بمب افکن

  کنید.

صداي پشت خط گفت: بسیار خوب. یک بمب افکن را براي مانور تمرینی 
  کنیم.آماده می

ر کار نیست. اي جواب داد: هیچ تمرینی دحوصلهبا لحن بیژنرال ترومین 
  بمب ردیاب نوترونی سبک، مسلح کنید. دو بمب افکن را به

اي مکث کرد، سپس با صداي کامال لرزان و نگران گفت: ولی حظهسلحشور ل
دهد روي سطح زمین بمب ما اجازه نمیهاي اورسامینوریس بهپرنسیپ

ها فقط براي آموزش و تمرین در آشیانه نگهداري بریزیم. این بمب افکن
  شوند.می

گفت: این یک وضعیت کامالً اضطراري است. در جنگل شرق گیاه ترومین 
یدي یافت شده که بسیار سمی و خطرناك است و تولید مثل آن، حیات جد

اندازد. بمب افکن را مسلح کنید و براي خطر میها را بهبسیاري از انسان
  جنگل شرق آماده کنید. پرواز به

از این دستور غیرعادي، حفظ ژنرال سلحشور که حاال مطمئن شده بود هدف 
شود. البته ما آمادة چنین وضعیتی ها است، گفت: اطاعت میجان انسان

تا یک ساعت  »800-سی « کشد. بمب افکننبودیم. اینکار کمی طول می
  دیگر مسلح و آمادة پرواز خواهد بود. 



 

از  »800-سی « افکنالطارق، یک بمبدر پایگاه جبلپانزده دقیقه بعد، 
 آمادهگیري و عملیات سوختها مشغول بهآشیانه بیرون آمده بود و روبوت

قدیمی بود سپهرنورد یک شاتل » 800-سی « سازي آن بودند. بمب افکن
سال، براي  80موتورهاي هیدروسلتور مجهز نشده بود. پس از که هنوز به

  نخستین بار بوي گند سوخت نفتی در فضاي پایگاه پیچیده بود. 

سمت جلو هل رنگ چرخداري را به، درشکۀ سیاهآبراهام-یک روبوت تی
که دو بمب عتیقۀ نوترونی سبک، روي آن قرار گرفته بودند. گوئی  دادمی

  فضا مرخص کرده بودند. -همین امروز آنها را از موزة تاریخ هوا

با شوخی کردند و این صحنه نگاه میفضا به-سلحشوران ایستگاه هوا
کردند و هاي عتیقه و زشت نوترونی نگاه میبمبخندیدند. آنها بهمی
ند. کاي میمزهر داشتند که حتماً کسی دارد با آنها شوخی بیراستی باوبه

اي هآموزشی براي آموزش پرنسیپتفریحی یا اینکه این کار یک نمایش 
کودکان مدرسه است، که با دوربین مخفی دارد اورسامینوریس به

افکن در این میان، فقط سلحشور خلبان بمب شود...فیلمبرداري می
ر صحت دستور محرمانه هیچ تردیدي نداشت. باید شدت نگران بود. دبه
کرد، آنهم با دو بمب کرد و آنرا بمباران میسمت جنگل شرق پرواز میبه

هایش عرق سرد کرده بودند. کالهش را در دست گرفته بود دست! ونینوتر
کشید، تا دلش دوباره و به هفت ستارة اورسامینوریس روي آن دست می

چیز رفتند. به همهکرد و چشمانش سیاهی مییمطمئن شود. سرش درد م
   ..شک کرده بود.
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  مالقات با ایلدون

  

فلک هاي رهگیر نسل نهم، در محوطۀ فرود در کنار برج سر بههیدروترون
شارلوت سرش را به -کشیدة ایلدون، با غرش آرامی خاموش شدند و تی

صندلی چسباند. سیمی را از بدنۀ داخلی رهگیر بیرون آورد و در درگاهی 
 هایش شارژ شوند. سپس چشمانشکه زیر زانوي راستش بود فرو کرد تا باتري

  را بست. 



 

اش و شمارة پرسنلی تولیدي ، شمارة سکناوقتی اورساي بیست و پنجم، نام
طبقۀ ورودي آسانسور باز شد و او را بهدستگاه کنترل گفت، درب را به

وي ، از ررماندة اورسامینوریس در اتاق جلسههشتادم برج ایلدون برد. شش ف
هایشان بلند شدند و ایستادند و ورود اورساي بیست و پنجم را با صندلی

  سالمی نظامی، که البته چندان جدي و خبردار هم نبود، خوش آمد گفتند. 

زمین گفت: کامیال، به موقع  یمحیط-فرمانده استیونسون، از واحد زیست
. چائی برایت رفتمان سر میآمدي، تازه داشت از حرفهاي استال حوصله

  بریزم؟ دو تا قند؟

کامیال گفت: دستت درد نکند. اما قند تویش نریز، دکتر شوپن اعتقاد دارد 
  که قند خونم خیلی باال رفته. 

ها، با صدائی که عمداً حالت فرمانده استال فرناندز از واحد اطالعات و داده
 نید. جلسهها را جمع کجدي و نمایشی به آن داده بود، بلند گفت: حوصله

  رسمی است!

  .مو درست کنمچائیاول . بذار استال فرمانده استیونسون گفت: صبر کن

جاناتان بعد از حدود چهل و پنج دقیقه بحث و تبادل نظر؛ محاسبات 
اتاق هاي پالستیکی اقیانوس آرام بررسی شد و زباله ةدربارسالیتود 

. عمالً هیچ کار نکنداورسا مینوریس تصمیم گرفت که در اینباره فرماندهی 
  نظر استال فرناندز تصویب شد که گفته بود:



 

بر  چین و ژاپنمناطق خودگردان به نظرم هیچ کاري نباید بکنیم. بگذارید 
جمع ها خودشان تصمیم بگیرند، اینها بر سر آشغالسر تقسیم این زباله

فظ حکنند. کمی جر و بحث خشمگینانه براي کنی، با همدیگر جنگ که نمی
  خوب است. یک جامعۀ پی.دي سالمت 

موضوع بحران مواد غذائی در کانادا با جدیت بیشتر بررسی شد و قرار شد 
فرمانده آرمینی از واحد اورسا مینوریس در این موضوع دخالت کند. به

لجستیک مسئولیت داده شد که پروژة و عملیات دخالت در احتمال بحران 
  ه روز تنظیم کند.مواد غذائی در کانادا را در عرض س

د واح ةفرماندرائول ترومین تر بود. به ساده» پروژة ققنوس«موضوع پایان 
وژة پر«فضا مأموریت داده شد که تا سه روز بعد، گزارش مقدماتی پایان -هوا

  را تنظیم کند. » ققنوس

یال آمد. کامدر طول جلسه، بسیار ساکت و نگران به نظر میترومین فرمانده 
  آیی؟، امروز چیزي شده؟ زیاد سرحال به نظر نمیلرائوپرسید: 

پاسخ داد: نه کامیال، فقط کمی سر درد دارم. اما بدون آنکه رائول ترومین 
اي نگاه نگرانش را از نگاه کامیال دزدید. خودش متوجه باشد، براي لحظه

  شد مخفی کرد. از اورسا نمیالبته هائی را چنین نگاه

ک یفقط  ،کرد و متوجه شد که موضوع این کسالت او نگاهبهدوباره اورسا 
شدت ریخت و او را بهفرونیست. انگار چیزي در دل اورسا جزئی سر درد 



 

ن از زباکه آمد فهمید که موضوع چیست و به نظر نمینگران کرد. باید می
  خبار بیشتري عاید او بشود. رائول ترومین ا

قدم زد، سپس سرش را کج اي اتاق جلسه طرف دیوارة شیشهایستاد و به
قیقاً دباید آسمان نگاه کرد. یک کشتیبان، مانند الیاس دریادل، کرد و به

وي سبهکند. چشمهایش را با دقت و مستقیم دانست به کدام سو نگاه می
 زند...ایلدون دوخت و دید که ستاره با عصبیت و نگرانی دارد فریاد می

  اش را فرا گرفت...نگرانی همه سینه

هاي و شناختند و با توانائیر حضور همگان، که از نزدیک کامیال را مید
تعالیم یک اورسا آشنا بودند، چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. 

هایش را اندکی تکان داد و دستهایش را روي لبۀ پنجره گذاشت تا شانه
هم نخورد. یک دقیقه بعد، با فنون جسمی و ذهنی که سالها تعادلش به

ط اورساي بیست و چهارم، به او تعلیم داده شده بود؛ ضربان مغزش را توس
چهل و دو ضربه در دقیقه کاهش داد، همۀ هرتز و ضربان قلبش را به 6به 

دیدند، در سکوت مطلق بودند. آنها حاضرین در جلسه که این لحظات را می
  دانستند. معنی این کار را می

رایط جسمی و مغزي، یا دچار سکته اي، در چنین شهر آدم تعلیم ندیده
دهد و بر زمین میافتند. اما کامیال شود یا تعادلش را از دست میقلبی می

ندازة اکشید. وقتی یقین کرد که بههنوز ایستاده بود و به آرامی نفس می
با قابل اش که تقریکافی در این وضعیت قرار گرفته، با یک حرکت ظریف شانه

خود یدار کرد و درست در همان لحظۀ بیدارشدن و بهرؤیت نبود، خود را ب



 

زنگ صدائی شد که منتظر آن بود: صدائی مانند خش خش آمدن، گوش به
برگهاي پائیزي در میان باد و شر شر آب در یک چشمۀ کوهستانی در 

اي هایش پیچید و در میان همهمۀ صداي شر شر آب، براي لحظهگوش
ه شد کتر تر و واضحلدون در گوشش واضحبسیار زودگذر و کوتاه، صداي ای

  زد:داشت فریاد می

  به جنگل شرق برو! ...جنگل شرق! -

شده بود، رویش را  هشیارصداي ایلدون قطع شد و اکنون کامیال که تمامًا 
نگاه کرد. در نگاه او، چیزي رائول ترومین برگرداند و مستقیم در چشمان 

هر کینه و نفرتی، چه با انتقام و چه با زد. زیرا فراي کینه و نفرت موج می
کین کرد که  تسبخشش، قابل تسکین است، اما نگاه او احساسی را بیان می

اندازة برق نگاهی فاصله آن قابل تصور نبود. میان عشق و نفرت فقط به
  هست.

رومین رائول تاندازة زمین تا طبقۀ هشتاد و یکم برج ایلدون، قلب وحشتی به
  او مانند بسیاري دیگر، تحمل این نگاه کامیال را نداشت.  را فرا گرفت.

***  

  کامیال گفت: بهتر است ختم جلسه را اعالم کنیم. 

با حفظ آرامش ظاهري از درهاي نیز ترومین همه موافقت کردند و کامیال و 
چپ و راست اتاق جلسه خارج شدند. اما وقتی که از درها خارج شدند، هر 



 

سمت بهترومین دویدن کردند. ژنرال ه داشتند شروع بهدو با آخرین توانی ک
  سمت آسانسور. دوید و کامیال بهدفتر کارش می

زد: شارلوت! هیدروها را روشن کن! به سمت اش داد سوي ساعت مچیبه
  در ورودي ایلدون بیا!

  شارلوت صداي نگران کامیال را از بیسیم شنید و گفت: مفهوم شد.-تی

دوید، در ساعت مچی داد زد: سمت صحرا میبرج ایلدون بهوقتی از ورودي 
  شارلوت، هیدروها را براي سوار کردن من خاموش نکن. وقت نداریم.

دوید، هیدروها شما را میرهگیر طرف شارلوت پاسخ داد: شما دارید به
  سوزانند.می

ها را خاموش نکن. شارلوت. دستور را کامیال پاسخ داد: گفتم هیدروترون
  اجرا کن!

دانست که در آشنا بود، می 9-جی رهگیریک  او که با تمامی جزئیات فنی
و در کنار کابین، یک فاصلۀ هشتاد سانتیمتري وجود دارد که  رهگیرزیر 

دوید از پس سوزهاي هیدروترون است. با همان سرعتی که می» نقطۀ کور«
 و سرعت بستاش را به، کمربند ایمنیشد کابین رهگیرهمان نقطه وارد 

را با  رهگیربدون آنکه منتظر شارلوت بشود، سکان را در دست گرفت و 
اش شارلوت روي صندلی-سمت باال هدایت کرد. تیشتابی باورنکردنی به

  میخکوب شده بود. 



 

سمت باال پرواز شکلی انفجاري بهجی، به 6با تحمل نیروي گرانشی  رهگیر
جنگل شرق را به دستگاه جهت یاب  کرد. کامیال طول و عرض جغرافیائیمی

  وارد کرد و به شارلوت گفت:

افزایش بده؛ وارد مدار پائین زمین بشو و ممکن حداکثر را به رهگیرشتاب  -
  سمت جنگل شرق فرود بیا. سپس به

جی  16توانید نیروي گرانشی شارلوت گفت: شتاب حداکثر؟ ولی شما نمی
ها طراحی شده است. را تحمل کنید. این شتاب فقط براي روبوت این رهگیر

  میرید. شما بر اثر چنین تنش گرانشی می

دانم. کامیال گفت: دستور را اجرا کن. من حدود تحمل بدن خودم را می
شوم. سپس چشمانش را بست و خود را آماده هوش میمیرم، فقط بینمی

اي کرد که معنائی جز تجسم پذیرش تنش و کرنش نیروي عظیم گرانشی
  هاي نیوتونی نداشت. خانهدر سرداب» شکنجه«وسطائی قرون

دانست و در برابر چنین خوبی میجی را به 16کامیال معناي نیروي گرانشی 
آخرین حد ممکن  اش را تااي تعلیم دیده بود. کمربند لباس نظامیشکنجه

 کمش را پاره نکنند. نفسشدیافراگم شدیوارة  اشسفت کرد تا اعضاي داخلی
خرد نشوند. ضربان  سمت درونهایش بها دندهحبس کرد تهایش ریهرا در 

نترکند. و گردنش هاي قلبش بار در دقیقه کاهش داد تا رگ 50قلبش را به 
فشار داد تا خشم و مخافت رهگیر گردنش را محکم روي پشتی صندلی 

  . ا نشکندستون فقراتش رهاي نیوتونی، استخوان



 

نیافتنی، اهل هاي دور و دستدانست شاید اینشتین در سرعتخوب می
تفریح و مزاح و شوخی هم باشد؛ اما نیوتون، بر روي زمین خاکی، با هیچ 

  بشري شوخی ندارد! بنی

ها، تنش گرانشی رهگیر را به یک دقیقه و نیم بعد، وقتی غرش هیدروترون
خون از  قطرهچند بیرون داد و با سرفه را  شنفسجی رساندند؛ اورسا  16

 شارلوت-هوش شد و تیبا زجۀ دردآوري بیکنار لبش چکید، بعد بینی و 
  را در دست گرفت.رهگیر کنترل 

***  

چهل و دو دقیقه بعد، کامیال چشمهایش را وقتی باز کرد که تنش گرانشی 
سپهر مدارپیما از پوشن جی کاهش یافته بود و رهگیر 4رهگیر به 

ر داد. سپسوي جنگل شرق تغییر ارتفاع میسفر) گذشته و به(استراتو
سپهر در برابر این جسم بیگانه، داغ هنوز از خشم  پوشنرهگیر حرارتی بدنۀ 

درخشید. همان خشمی که از آغاز تولد طبیعت زنده؛ مانند خشم بود و می
 کند؛ حیات رويبدطینتان محافظت میکینۀ مادري که فرزندش را در برابر 

هاي آوارة آسمانی محافظت کرده بود و این بدطینتان مین را در برابر سنگز
  دیار نیستی فرستاده بود.  راه، سوزانده، خاکستر کرده و بهرا در نیمۀ 

زمین زندة زیر پایش، از درخشش هزاران گلۀ نور شهرها، جشن بزرگی را به 
 ود.نی شده بنمایش گذاشته بود. سطح زمین مانند درختان کریسمس چراغا

  



 

  2317سپتامبر  3 –قصۀ بیست و هفتم 

  پرواز بر فراز سکوت

  

 ۀحو تقویم صف هفراز جنگل شرق رسید، شب از نیمه گذشتوقتی رهگیر به
  تغییر کرد.  2317سپتامبر  3تاریخ کنترل به

  یم؟ااینجا آمدهما براي چه بهجنگل شرق رسیدیم. ولی شارلوت پرسید: به

زمین تاریک زیر پایش و سپس به آسمان و دوباره به اورسا که با کنجکاوي به
  دانم! نمیدرستی بهکرد، پاسخ داد: هنوز زمین و به همۀ اطراف نگاه می



 

سمت مرز جنوبی جنگل شرق پرواز کن. همۀ اي سکوت گفت: بهبعد از لحظه
ر را در وضعیت هاي پرتاب لیزري رهگیرادارهایت را روشن کن. تمامی سالح

  باش قرار بده. سپرهاي دفاعی رهگیر را فعال کن. آماده

  دهید؟شارلوت با نگرانی پرسید: آیا دستور آماده باش نظامی می

اي فکر کرد و گفت: بله، رهگیر را در وضعیت آماده باش کامل اورسا لحظه
  جنگی قرار بده. 

لیزري رهگیر از  هاي پرتابشارلوت چند دکمه را فشار داد و مسلسل-تی
بدنۀ آن بیرون آمدند و سپر ضدگلولۀ رهگیر فعال شد. همۀ چراغهاي 
راهنماي رهگیر خاموش شدند. چراغهاي کابین خاموش شدند. شتاب 

تر شود. رهگیر، مانند یک پرندة ها کمتر شد تا صداي آنها آرامهیدروترون
پرواز بهجنگل شکارچی، در سکوت و خاموشی به سوي مرزهاي جنوبی 

  درآمد. 

ها پرندگان اورسا ارتفاع رهگیر را تا حدي پائین آورد که حرارت هیدروترون
نشسته روي درختان را آزار ندهد. در تاریکی، مانند یک حیوان شکارچی 

انداخت. اطراف میدارد، چشمهایش را بهشب که در سکوت گام برمی
هاي رهگیر در انگشتش را روي ماشۀ پرتاب لیزري گذاشته بود و مسلسل

  کردند. خاموشی به چپ و راست حرکت می

  اي را گزارش دادند. دودقیقه بعد رادارهاي رهگیر، جسم پرنده



 

س سپپرنده را شناسائی کرد و ابتدا دانست. اش را میشارلوت وظیفه-تی
  کند. رادار حتماً دارد اشتباه میاما، شناسائی شد. گفت: 

  چرا؟ -

با سوخت نفتی شناسائی  »800-سی «  این پرنده را اشتباهاً یک بمب افکن -
لطارق افضا در پایگاه جبل-کند که شمارة شناسائی آن متعلق به موزة هوامی

بمب افکن حامل  دهد که ایناست. ضمنًا به طرز باورنکردنی گزارش می
  زا است!اجسام پرتو

  چه نوع اجسام پرتو زا؟ -

  !احتماًال دو بمب نوترونی سبک -

کند. وضعیت تعقیب و حمله بگیر و از کامیال گفت: خیر، رادار اشتباه نمی
  افکن نزدیک شو.بمبپشت به

افکن رسید، کامیال بوي گند کروزین سوخته را که پشت بمبوقتی رهگیر به
ها در کابین رهگیر حس کرد. قفل بیسیمشد، افکن ساطع میسوز بمباز پس

  را باز کرد و با صدائی آرام و بدون تهدید گفت:

الطارق؛ اینجا رهگیر اورسا. وضعیت پایگاه جبل  »800-سی « بمب افکن -
  خودت را گزارش بده.

  که رهگیر اورسا را روي رادارش نیز شناخته بود، گفت: خلبان سلحشور 



 

از پایگاه  »663 –اف «ة به شمار »800-سی « افکنسالم اورسا، اینجا بمب
  الطارق است.جبل

  کنی؟کار میهروي جنگل شرق چاینجا مأموریت تو چیست؟  -

خلبان سلحشور که از شنیدن این سؤال کامال نگران شده بود گفت: طبق 
دستور فرماندة هوافضا باید جنگل شرق را بمباران کنیم. مگر شما اطالع 

  ندارید؟

متوقف کن.  : خیر، هیچکس اطالعی ندارد. این عملیات را فوراًاورسا گفت
  بمباران بشود. شرق الزم نیست جنگل 

خلبان گفت: پاسخ منفی است! دستور اجراي این بمباران قفل اجرائی دارد. 
تماس رومین تبا فرمانده مستقیماً با مکالمۀ بیسیم قابل الغا نیست. شما باید 

  بگیرید تا قفل اجرائی ملغی شود.  

گونه فرصتی براي ایندیگر دانستند که هم سلحشور خلبان و هم اورسا می
  را لمس کرد و آرام گفت: ها نیست. اورسا با انگشتش ماشۀ شلیکاستم

  سلحشور، جنگل را نزن! -

ن کافخلبان این جملۀ اورسا را نادیده گرفت و درهاي زیرین بخش حامل بمب
  را باز کرد. 

  افکن را گزارش دادند. ادارهاي رهگیر، پرتوزائی بدنۀ بمبر



 

  شارلوت گفت: آیا باید از این اشیاء پرتوزا فاصله بگیرم؟

هاي اولیه یک سرنگ اورسا پاسخ داد: خیر. و سپس از داخل جعبۀ کمک
ضد پرتو بیرون آورد، محافظ پالستیکی سوزن آنرا کشید و سرنگ را 

شارلوت گفت: وضعیت انتقالی رهگیر را گوشت ران پایش فرو کرد. بهبه
  من بده. افکن حفظ کن، کنترل وضعیت نسبی را بهنسبت به بمب

***  

 اشدانست و مغز سیلیسیومیشارلوت معنی این دستور را میهرچند که 
ریزي شده بود. اما هرگز فضا برنامه-گیر در هوابراي چنین محاسبات نفس

اش، به جز در تمرینات بسیار پیچیده در اتاق در همۀ عمر چهار ساله
هاي یتوانائاین سازي، با وضعیتی واقعی مواجه نشده بود که بتواند شبیه

سازي براي مغز او، اتاق شبیهاما نمایش بگذارد. اش را بهیر محاسباتینظبی
  کامپیوتري و جهان واقعی، تفاوت چندانی با هم نداشتند. 

با دست راستش، انگشت سبابه دست چپش را گرفت و پوست سیلیکونی 
مد. اش بیرون آاي مانند استخوان از انگشت سبابهآنرا بیرون کشید. تیغه

درگاه الکترونیکی روي بدنۀ داخلی رهگیر در کنار پاي چپش فرو  تیغه را در
  کرد. 

شارلوت  مغزکامپیوتر مرکزي رهگیر کامالً از کار افتاد و کنترل کامل رهگیر به
عنوان یک شارلوت دیگر رهگیر را به-محول شد. از این لحظه به بعد، تی

ن رهگیر نبود، بلکه به عنوا» خلبان«او دیگر  .دیدوسیلۀ نقلیه پرنده نمی



 

سا کرد. اورمثابه بدن خودش درك میمغز کنترل کنندة آن، بدنۀ رهگیر را به
دانست که از این لحظه به بعد، شارلوت خود را در یگانگی کامل با اندام می

توان کند و او در واقع درون دستگاهی نشسته است که میرهگیر درك می
  نامید.  »شارلوت-یررهگ«آنرا 

این بود که فاصلۀ نسبی بدنش را با هواپیماي  »شارلوت-رهگیر«کار 
عنوان افکن را بهافکن طوري محاسبه و حفظ کند که اورسا بتواند بمببمب

ت به شارلوت نسب-جسم ثابتی ببیند. تغییر فاصله و وضعیت بدن رهگیر
  افکن به عهدة اورسا بود.بمب

  گفت: جاناتان را بگیر. رلوتشا-اورسا، به رهگیر

  کنی؟جاناتان سالیتود گفت: کامیال، آنجا چکار میاي بعد، ثانیه

را   »800-سی « افکنبمبیک بعدي نقشۀ کامل و سه اورسا گفت: جاناتان!
واحدهاي الکترونیکی که که من نشان بده روي صفحه مونیتور بگذار و به

وان که بتنقطۀ ضعف آنها را  ؟کجاستکنند، هاي نوترونی را فعال میکالهک
  به من نشان بده.  با یک پرتاب لیزري مورد حمله قرار داد

در بخش  4236ثانیه محاسبه گفت: قطعۀ الکترونیکی چند پس از جاناتان 
سازي افکن، یک قطعۀ تنها است که دستور فعالقدامی بدنۀ بمب

شاره و موقعیت آن گذرد. سپس قطعۀ مورد اهاي نوترونی از آن میکالهک
  را در نقشه، روي صفحه مونیتور نشان داد. 



 

نقشه سه بعدي نگاه کرد و زاویه فضائی شلیک را محاسبه اورسا با دقت به
شارلوت گفت: صفر ممیز بیست و سه درجۀ -کرد و سپس به رهگیر

محور زیرین. شانزده درجه از استرادیان؛ چهل و دو درجۀ از روبرو؛ نسبت به
  کنترل کن. دوباره جاناتان، این محاسبه را ت به محور زیرین. چپ؛ نسب

حیح ص اتجاناتان گفت: صفر ممیز بیست و سه درجۀ استرادیان... محاسبه
فقط حدود سه سانتیمتر محل خطا داري وگرنه پرتاب  کامیال،است. 
  !ات خلبان را خواهد کشتلیزري

  گفت: سه سانتیمتر محل خطا... تأیید شد. با خونسردي کامیال 

  افکن رفت.شارلوت به زیر بمب-رهگیر

ر رهگیعجیب و مانورهاي ت ااین حرکدلیل افکن که خلبان بمبسلحشور 
کرد، شروع به مانورهاي شدیدي کرد تا از شر این رهگیر اورسا را درك نمی

ن را با افکشارلوت فاصله نسبی بدنش با بمب-سمج خالص شود. مغز رهگیر
  رد. کدقتی بیشتر در حدود یک سانتیمتر در هر پنج هزارم ثانیه حفظ می

***  

اي در جریان بود که اگر ایزاك نیوتون العادهبر فراز جنگل شرق، صحنۀ خارق
بست: یک دید، شاید لبخندي از غرور بر چهرة عبوسش نقش میآنرا می

کرد تا از شر رهگیري که گویا گی مانور میافکن با سراسیمههواپیماي بمب
توسط یک تار عنکبوت نامرئی به آن چسبیده است رها شود. رهگیر که 



 

درجه به سمت  40اي حدود کرد، با زاویهسمت عقب پرواز میبه اکنون عمالً
  افکن را هدف گرفته بود. باال متمایل شده بود و بدنۀ بمب

لوت با حرکات بسیار سریع و رقص شار-هیدروسلتورهاي روي بال رهگیر
مانندي، موقعیت نسبی رهگیر را نسبت به هر مانور غیر مترقبۀ خلبان 

کردند. اورسا با حرکات ظریف دستش روي سکان افکن، حفظ میبمب
-فضا موسیقیاین رهگیر، پرنده را بیش از پیش، مانند یک رقاصۀ بالرین در 

  کرد. زمان، هدایت می

: ممیز بیست و دو درجۀ استرادیان... ممیز بیست و شارلوت گفت-رهگیر
  سه درجۀ استرادیان...

اورسا نفس عمیقی کشید و سپس نفسش را حبس کرد. چشمانش را فقط به 
دید و زمین و آسمان را که افکن دوخت. فقط پرندة مقابلش را میبدنۀ بمب

  رون کرد. خوردند، از خاطرش بیچرخیدند و تاب میدور آنها میوحشیانه به

خواهد با چاقوي جراحی زاویۀ بسیار دقیقی را مانند یک جراح مغز که می
در سر یک بیمار بشکافد و یک غدة سرطانی را بیرون بیاورد، در ذهنش 

چهل  خواند: سی و نه... چهل...بعدي را میشۀ سهزاویۀ ثبت شده روي نق
را خواند:  پو یک درجه از روبرو... سپس گردنش را کج کرد و زاویه چ

 .. انگشتش را با اطمینان روي ماشۀشانزده. نوزده... هیجده... هفده...
   ..شلیک فشار داد.



 

 افکن را شکافت، از کنار مخزنپرتاب لیزري به اندازة چهار میلیمتر بدنۀ بمب
ونی هاي نوترسوخت گذشت، از میان قطعۀ الکترونیکی فعال سازندة کالهک

افکن گذشت، از میان گذشت و آنرا ذوب کرد، از حائل میانی کابین بمب
ر لیمتر دقطر چهار میساق پاي راست خلبان گذشت و سوراخی ذوب شده به

 اي کابین خلبانگوشت پاي راست خلبان ایجاد کرد، از میان حائل شیشه
اي که دیگر براي گذشت و راهش را در آسمان، در سفري ابدي و تا فاصله

  گیري نبود، ادامه داد. بشر قابل اندازه

میلیمتري در پاي او، بوي  4کابین خلبان از جزغاله شدن یک سوراخ 
  پاچه گرفت. سوختگی کله

صداي فشار سوت هوا از سوراخ ذوب شدة روي شیشه بلند شد. خلبان 
افکن اي از درد کشید و در بیسیم فریاد زد: کمک! اینجا بمبافکن زجهبمب

توانم ام! نمیگرفته من توسط رهگیر اورسا مورد حمله قرار »800-سی «
  شدنم وجود دارد! مقاومت کنم! هر لحظه امکان کشته

 اورسا در بیسیم با صداي آرامی که هیچ تهدیدي در آن نباشد، گفت:
حال چندبار مرده هخواستم تو را بکشم تا بآرام باش. اگر می ،سلحشور

ت اي خودات را متوقف کن و بیشتر از بربودي. حاال  این مانورهاي سراسیمه
ه گونافکن عقیقه در ایناین بمب ایجاد نکن. هیچ اطمینانی بهمخاطره 

سالمت به پایگاه نیست. مأموریتت را ادامه بده و سعی کن به مانورها
  بازگردي. 



 

شارلوت گفت: از بمب افکن فاصله بگیر. وضعیت جنگی را خاتمه -به رهگیر
  بده. 

سمت دیگري پرواز کرد و سرعتش کم شد. شارلوت انگشت شارلوت به-رهگیر
اش را از درگاه الکترونیکی بیرون آورد و روکش سیلیکونی آنرا بر سر اشاره

جایش گذاشت. چراغهاي راهنما و کابین رهگیر روشن شدند. اسلحۀ پرتاب 
لیزري به درون بدنۀ رهگیر کشیده شد. شارلوت که اکنون از رهگیر جدا شده 

کرد، سکان را رها کرد خود را دوباره در اندامی مشابه انسان حس میبود و 
جی،  8تا  2اش را که بر اثر تنش گرانشی و با دو دستش موهاي ابریشمی

اب کامیال کرد و گفت: پرتبودند، مرتب و آراسته کرد، رو بهکمی نامرتب شده 
  خوبی بود.

ت: ه در صدایش بود گفبعد درحالیکه لحنی از خندجاناتان گفت: محشر بود. 
یادم رفت بود بگویم که اگر یک سانتیمتر اشتباه کنی، پاي خلبان سوراخ 

  شود. می

 پاي یکاي در بیسیم ادامه داد: اورسا! بهسلحشور خلبان با صداي خسته
اید و مزاحم اجراي یک مأموریت سلحشور اورسا مینوریس شلیک کرده

دربارة این اعمالتان داشته باشید!  امیدوارم توضیح درستی اید!نظامی شده
پایان برسانم و این وضعیت را گزارش ام را بهمن ناگزیرم که مأموریت نظامی

  بدهم.



 

 اورسا گفت: بله، متأسفانه پایت را در جاي نادرستی قرار داده بودي. لطفاً
الطارق همۀ پایگاه جبلانجام برسان و پس از بازگشت بهمأموریتت را به

ت را گزارش بده. فراموش نکن که بعد از بمباران جنگل، با یک باند هایدیده
هاي اولیه هست خونریزي پایت را متوقف کنی، کتانی که در جعبۀ کمک

پایت را از محل زانو محکم ببند. هر چند که پرتاب لیزري زخم را سوزانده، 
نی کاما یک سرنگ آنتی بیوتیک در جعبۀ دارو هست که باید از آن استفاده 

 و گرنه محل زخم ممکن است عفونت بکند. پس از فرود خودت را فوراً
الطارق براي مالقات تو به جبل درمانگاه معرفی کن. اگر فرصت باشد حتماًبه

  آیم. موفق باشی.می

فهمید و یقین کرده بود که اورسا خلبان که از این اعمال و حرفها هیچ نمی
نگل شرق رسید، تعیین شده در جمحل عقلش را از دست داده است، به
هاي نوترونی را باال زد و دکمه پرتاب بمب حفاظ منحوس و قرمز رنگ دکمۀ

پرتاب را فشار داد و سپس ارتفاعش را زیاد کرد تا در معرض تابش کشندة 
  انفجار رادیواکتیو قرار نگیرد.

 از آسمان به روي جنگلها بمبسوت آشنا و شوم دو بمب نوترونی با صداي 
اي از افتادند و با نوك تیزشان تا کمر در خاك فرو رفتند و صداي تلپ خفه

الخمري که از آنها درآمد. مانند صداي تلپ مشمئز کنندة آدم چاق و دائم
  ند. شبی کاش به زمین بیافتد و بخوابد و شروع به خرخر نصفهروي صندلی

  البته هیچ اتفاق دیگري نیافتاد. 



 

هاي نوترونی پایگاه گزارش داد که مأموریت انجام شده اما بمبخلبان به
اند. فعال و منفجر نشده، 4236در قطعه شماره دلیل مشکل فنی نامعلومی به

هاي و بررسی فیلم دة گزارشات ویژهالطارق با مشاهمسئولین پایگاه جبل
ست. البته از کجا ناشی شده ا »مشکل فنی«اي، متوجه شدند که ماهواره

  هایشان را باال انداختند. هیچ کاري نکردند و فقط شانه

ه و روزاننیز، از جمله وظایف  »مشکالت فنی«طبیعی بود که ایجاد چنین 
  اورسا باشد. یک رسمی 

همان شب از رائول ترومین الطارق، پس از انتشار گزارش پایگاه جبل
امیال ز فرصتی نشد که کمسئولیتش در اورسامینوریس استعفا داد. دیگر هرگ

ع باره این وقای، یکدیگر را مالقات کنند و درترومین سلحشور پیشین،و 
  گفتگوئی داشته باشند. انگیز غم

الطارق برود و از خلبان پایگاه جبلالبته کامیال فرصت کرد که یکبار به
 پا والیبال بازيلنگهسلحشور زخمی شده که اکنون در حیاط درمانگاه یک

شد، دلجوئی کند و مشکالت فیزیکی زاویۀ زودي مرخص میکرد و بهمی
شلیک در آن شب و در آن شرایط خاص را برایش توضیح دهد. به او گفته 

امیدوارم دفعۀ دیگر وقتی یک  !یجنگل را نزنکه : از تو خواهش کردم بود
  ، حرفش را اطاعت کنی...»جنگل را نزن«گوید تو میاورسا به

رغم اورسا کامالً قانع نشده و علیفنی آمد که خلبان از توضیحات به نظر می
ند توانست باور کشارلوت، نمی-هاي محاسباتی تیتشریح اورسا از قابلیت



 

پرتاب لیزري از ماتحتش فرو آن که واقعاً هیچ احتمالی وجود نداشته که 
ی نیافتاده، اقنرود و از گلویش بیرون نیاید. با اینحال از اینکه فعالً چنین اتف

  آشکارا خوشحال بود. 

کارگاه طراحی و از بازگشت بهرائول ترومین پس از استعفاي دولتی، 
اش را مهندسی فضاشهر مریخ هم خودداري کرد و شمارة پرسنلی تولیدي

نیز تحویل داد. بعد از یکسال و با حمایت اورسامینوریس از هنرمندان، او به 
پیوست و بقیه روزهاي عمرش را » ک صحراهاي اروتیشب«گروه هنرمندان 

هاي با هسته» در ارتباط«هاي کوتاه و پورنوگرافیک نوشتن داستانبه
کراري و ت کارشان چیزي بیشتر از توصیف فنی،البته که  ،پرداختکارگري 

شدت له بهوسیکنندة یک سیلندر و پیستون بیولوژیک نیست. او بدینکسل
 »آزادیخواه«عنوان یک نویسندة از اورسامینوریس انتقاد اجرائی کرد و به

 »صحرااروتیک هاي شب«کمی اعتبار اجتماعی هم در میان سایر هنرمندان 
  کسب کرد. 

راضی باقی ماند و سی و دو نا این وضعیتژنرال پیشین، براي همیشه از 
سال بعد، در سن هشتاد و دو سالگی با نارضایتی شدید چشم از جهان 

 من از این«اي نوشته بودند: فروبست. روي سنگ قبرش با خط هنرمندانه
  »ام!موضوع ناراضی

اش یک آئینۀ بزرگ یافتند که اطرافش پس از مرگ، در میان وسایل شخصی
ئین شده بود و یک دفترچه یادداشت که روي هاي زرد و آبی تزبا المپ

  »به دنبال خودت باش! فقط مال خودت باش!«صفحۀ اول آن نوشته بود: 



 

***  

الخمر چاق از هاي نوترونی، با صداي تلپ افتادن یک دائمکه بمبزمانی
با  اش راروي صندلی، تا کمر در خاك فرو رفتند و شارلوت اتصال انگشتی

 اي... دختر، یککنندهرهگیر قطع کرد، کامیال به او گفت: عجب روز خسته
  ر. بگی استکان چائی براي من بریز. ضمنا فرمانده استیونسون را برایم

سه دقیقه بعد، فرمانده استیونسون، واحد زیست محیطی، با صداي 
 اي گفت: کامیال! ساعت یک نصفه شبه! دوباره این وقت شب چهآلودهخواب

  اي؟آب دادهدست گلی به

ات را بفرست تا دو قطعۀ آشغال پرتوزا را هاي جاروبرقیکامیال گفت: روبوت
ها تا صبح توي جنگل خواهم این زبالهآوري کنند. نمیاز جنگل شرق جمع

  بمانند و بوي گند بگیرند.

  گفت: آشغال رادیواکتیو؟!ستیونسون که حاال کامالً بیدار شده بود، ا

دو قطعۀ بمب نوترونی  گفت: بله. متأسفانه یکی از فرماندهان ماکامیال 
زمین جنگل شرق الطارق بهاز موزة پایگاه جبلروشی غیرعادي بهسبک را 

ا فرستم. باید تمنتقل کرده است. طول و عرض جغرافیائی محل را برایت می
را از وسط درختان تمیز کنی... بعد ادامه  هاو گه این آشغالصبح نشده گند 

  .. داد: لطفا.



 

ون سها را براي استیونبه شارلوت گفت: طول و عرض جغرافیائی محل زباله
  بفرست.

د، شنیرا از زبان کامیال کمتر می» لطفا«فرمانده استیونسون که عبارت 
 کنم.ها را جمع میتا صبح نشده آشغال .سیار خوبباي کرد و گفت: خنده

هاي آمد. سپس گفت: روبوت هاي او بر روي چند دکمهصداي انگشت
  سوي جنگل شرق در پروازند. کن بهجمعآشغال

  دستت درد نکند. شب بخیر. کامیال گفت: 

  فرمانده استیونسون پاسخ داد: شب خوش.

سمتی اشاره کرد و گفت: شارلوت، برو آنجا و در آن محوطۀ سپس کامیال به
  باز کنار رودخانه فرود بیا. 
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ها خاموش شدند. هیدروترونرهگیر در محوطۀ باز کنار رودخانه فرود آمد و 
سمت جنگل قدم اورسا و شارلوت از رهگیر پیاده شدند و با احتیاط به

  برداشتند. 

سمت جلو گرفته بود. او با اش را کشیده بود و بهشارلوت اسلحۀ کمري
چشمهایش که مجهز به دوربین مادون قرمز بودند، جنگل شب را به خوبی 



 

اش گذاشته بود و با احتیاط در ه کمريدید. اورسا دستش را روي اسلحمی
  کرد. داشت و هر طرف را نگاه میکنار شارلوت گام برمی

  وارد تاریکی جنگل شدند. 

صداي اي اورسا متوجه شد که جنگل بسیار ساکت است. نهبراي لحظه
هیچ صدائی روي  ،آمد و نه خش خش پاي حیوانی، حتی نسیماي میپرنده
 ایلدون نگاه کرد. ستاره ساکتکرد. سرش را باال گرفت و بهها ایجاد نمیبرگ

ترسیده بود. او که تا ساعتی پیش نقش کمی گفت. اورسا بود و هیچ نمی
 دفاعییک پرندة شکارچی را بازي کرده بود، اکنون خود را مانند طعمۀ بی

کارچی است که در تاریکی کرد که هر لحظه در خطر یک حیوان شحس می
  برایش کمین کرده است. 

پیش از آنکه بتواند به شارلوت اخطاري بدهد، حیوان شکارچی به آنها حمله 
که با دندانهاي خوفناك  ، بسیار سریع و حیوانی سبزرنگ و وحشیکرد. 

اي کشندهآندو ضربات دندانش بهتیزي چرخید و با دور آنها میبراقش به
اي فرصت دفاع از خود را پیدا اورسا و شارلوت، حتی لحظهکرد. وارد می
  نکردند. 

کرد که تمام بدنش چند ثانیه بعد، کار از کار گذشته بود و اورسا حس می
، ولی هیچ دردي شکارچی قرار گرفته استحیوان مورد ضربات دندان 

بر جایش اورسا . شارلوت وضع بسیار بدتري داشت. کرداحساس نمی



 

دقیقه فهمید که نفس کشیدن را فراموش بود و بعد از یک میخکوب شده
  هایش هدایت کرد. کرده است و با نفس عمیقی هوا را به درون ریه

 اش چراغدانست چه اتفاقی افتاده است. از کیف کوچک لباس نظامینمی
اي را درآورد و آنرا روشن کرد. اما قبل از اینکه بتواند حیوان شکارچی را قوه

چراغ قوه از وسط نصف شد و روي زمین چیزي در تاریکی برق زد و ببیند، 
  افتاد. 

گشت که روي زمین ولو شده بودند. اورسا کورمال کورمال دنبال وسایلش می
فته افکن گناگهان به یاد حرف خودش افتاد که ساعتی پیش به خلبان بمب

دفعه  بحال چندخواستی مرا بکشی تا رو به تاریکی کرد و گفت: اگر می بود.
  خواهی مرا بکشی، پس خودت را نشان بده.مرده بودم. اگر نمی

رمردي کند. پیصداي کبریتی را شنید و دید یکنفر دارد مشعلی را روشن می
دست جلو آمد و مشعل را در میان آنها و حیوان وحشی گرفت و مشعل به

  ند: شان در میان تاریکی را ببیاورسا توانست نتیجۀ نبرد یکطرفه

شارلوت شکسته بود و از حدقه در آمده بود. دست شارلوت -هر دو چشم تی
که اسلحه در دست داشت از مچ بریده شده و روي زمین افتاده بود. 

اورسا بریده شده و همه  هایش بریده شده بودند. کمربند نظامیگوش
و  اش چهار تکه شده و روي گلوسایلش روي زمین ریخته بود. کاله نظامی

کاف ها شاش دهها افتاده بود. بندهاي پوتینش پاره شده یونیفورم نظامیالي
گرد شده بود. پوشان و گدایان دورهبرداشته بود. سر و وضعش مانند ژنده



 

را که چنین بالئی بر سر آنها » حیوان وحشی«باالخره توانست هیبت آن 
  آورده، در برابر خود ببیند:

زرنگ و گوشهاي دراز، با شمشیر تیزي اي با لباس سبدر برابرش دختربچه
کمرش زده بود و نوك پاي راستش در دست ایستاده بود، دست دیگرش را به

زد. نوك تیز شمشیر را مستقیم کرد و روي زمین میرا تند تند بلند می
  طرف صورت اورسا گرفته بود. به

  اورسا گفت: جنی وستالن!

  تکان داد و گفت: اوهوم! عالمت تأییدبهبا پرروئی سرش را بچه دختر

! ما دو قرن و نیم است که منتظر تو وستالن اورسا با خوشحالی گفت: جنی
  بودیم.

ط خود! غلزد گفت: بیجنی وستالن همانطور که نوك پایش را روي زمین می
  کردین منتظر من بودین!

را  توانی امشبپیرمرد با صداي بلند خندید. به جنی وستالن گفت: نمی
  نواز باشی؟مانکمی میه

جنی وستالن با پرروئی گفت: این ارتشیاي اورسامینوریس با اون تفنگ 
مسخره و کاله قرمزشون مهمون ما نیستن! برین از همون راهی که اومدین 

  کنم!گم شین، وگرنه از وسط نصفتون می



 

شارلوت دستی را که مچ قطع شده داشت به سمت جنی وستالن دراز -تی
شارلوت از کتف قطع شد و -در هوا درخشید و دست تیکرد. شمشیر کربنی 

هاي اتصال کتفش جرقه زدند. جنی وستالن گفت: به روي زمین افتاد. سیم
  شو میندازم زمین!این آهن پاره بگو تکون نخوره وگرنه دفعه دیگه کله

اورسا که چنین توقعی را نداشت و همیشه جنی وستالن را در ذهنش 
بانی فرض کرده بود و حاال با یک دخترك پررو و زدخترك بامزه و شیرین

تربیت و قدرنشناس طرف شده بود؛ سرش را با ناراحتی تکان داد و به بی
  پیرمرد نگاه کرد. 

بعد رو به جنی وستالن کرد و گفت: ولی من همین یکساعت پیش جان تو را 
  نجات دادم.

  غلط کردي نجات دادي! جون من به تو چه مربوطه؟! -

اورسا گفت: شما دویست و پنجاه سال منتظر خندید. بههنوز بلند می پیرمرد
باهاش چکار کنین؟ بفرمائین، اینهم خواین میجنی وستالن بودین که حاال 

  جنی وستالن!

دانست که چرا آنها دو قرن و نیم منتظر جنی وستالن اورسا دیگر نمی
 که دستیشیر بهادب و شمدانست با این موجود بینمیاند؟ واقعاً بوده

  روبرویش ایستاده چکار باید بکند؟ 



 

از میان درختان سی چهل نفر آدم وحشی، زن و مرد، که نیمه لخت بودند 
یکدیگر نگاه به دست داشتند ظاهر شدند.و چندتائی از آنها مشعل به

  فهمیدند. گفتند. گویا حرف یکدیگر را بدون گفتن میکردند و چیزي نمیمی

سازي شدة اورسا و آن اندام شبیهعصبانی بهآلود و خوابچشمان با همه 
 دید وکردند. شارلوت هیچ چیز نمیتیتانیومی دست شکسته نگاه می

  شنید و در جایش ایستاده بود. نمی

نوازي آید امشب شب میهماناورسا گفت: کامیال، به نظر میپیرمرد به
شان نیامده. تقصیر خودت هم نیست. اینها از این یونیفورم نظامی تو خوش

شود! وارد جنگل نمیوقت شب اینو یونیفورم نظامی با تفنگ که هست. آدم 
  احترام خودش را دارد. مکانی هر 

ًا من بگو آیا جنی وستالن واقعاورسا گفت: قبل از اینکه برگردیم، حداقل به
  گیاه است؟ 

  بله، گیاه است! -

که ما باید بفهمیم چگونه اتفاق  ستاین غیرممکن است، این یک معجزه ا -
  افتد.می

  بفهمید!این چیزها را نباید شما هم . نخیر، معجزه نیست -

  .تواند اینگونه حرکت کند و حرف بزندهیچ گیاهی نمیاما  -



 

عالوه بر حرکاتش، یونیفورم تو  تواند.بینی که میچشم خودت میباداري  -
  جا آورده است!م تکه پاره کرده و حالت را حسابی را ه

  .ولی طبیعت قوائدي دارد که اینگونه شکستی نیست -

  .جنی وستالن خطاي طبیعت است چرا هست! -

  خطاي طبیعت؟ -

  الزم نیست بفهمی.تو اش را ، چرائیبله، او یک خطاي طبیعت است -

 خطاهايفهمم که تو بهاورسا سرش را تکان داد و گفت: ببین پیرمرد، می
  .کندداري، ولی طبیعت هرگز از این خطاها نمیطبیعت عالقه 

  پیرمرد گفت: بسته به این است که با چه نظري به آن نگاه کنی؟

  یعنی چه؟این حرف اورسا پرسید: 

اش را که پر از شراب بود از کمرش برگرفت و قبل از اینکه پیرمرد قمقمه
  سالمتی شما!بهبه به! اي از آن باال برود، گفت: جرعه

  شش را از قطرات شراب پاك کرد و خواند:بعد ری

  »آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد!، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت«

اورسا به اطراف نگریست و به پیرمرد گفت: ولی چرا یونیفورم و کاله مرا تکه 
  پاره کرده و شارلوت را به این روز سیاه انداخته؟



 

برداري و صدابرداري پیرمرد گفت: شارلوت را کر و کور کرده که از او فیلم
ار کرده، زیرا که اینکار، کپوره نکند. یونیفورم و پوتین و کاله تو را هم  پاره 

  جنی وستالن است. 

  کارش چیست؟ -

را که در اطراف خودش » ودیوجت«کار جنی وستالن اینست که هر اثري از  -
شود. ببرد. او اصالً براي همین کار در میان طبیعت سبز میببیند، از میان 

  ایم.خاطر همین است که ما در کنار او جمع شدهبه

  .ودیوجت نداردولی یونیفورم و کاله نظامی من که هیچ ربطی به -

فت: بعد گ باال رفت و گفت: به به!اش شیرازيپیرمرد، جرعۀ دیگري از شراب 
د، تواند ببینگیاه می این ربطی است که این د!ربط دارهم چرا جانم، خیلی 
اي اینجا ج ...دختر جان پایگان جمهور برگردتوانی. حاال بهولی تو هنوز نمی

  تو نیست.

زه بیند. تاکرد که در برابر خود دشمن دیرینۀ ودیوجت را میاورسا باور نمی
در  فهمید که ودیوجت چرا از این دخترك سبزپوش اینهمه هراس دارد.می

کرد و این لحظۀ کنار جنی وستالن احساس غرور و سربلندي و امنیت می
بیست و چهار اورسا، براي دیدن او همۀ عمر کرد. یاد ماندنی را باور نمیبه

صبر کرده بودند و ناکام مانده بودند... و اورساي بیست و پنجم... این تنها 
کرد... احساساتی شده بود... اشک او بود که چنین افتخاري را لمس می

سمت جنی وستالن رفت و با در چشمانش حلقه زده بودند... با مهربانی به



 

اي، انگشتش را به از اشک و احساسات پاك و دوستانه گرفتهنگاهی برق
  آرامی روي پهناي شمشیر کربنی او کشید.

ه کجنی وستالن گفت: دست نزن مسخره! میخواي انگشتتو از بیخ ببرم 
  خیالت راحت بشه؟!

  یک قدم عقب رفت. پیرمرد دوباره زد زیر خنده. اخم کرد و اورسا 

دخترك کمی تربیت یاد بدهید که اینطوري شود به این پیرمرد گفت: نمیبه
  توي ذوق آدم نزند؟

  یک گیاه تربیت یاد بدهیم؟ با چوب بزنیمش؟پیرمرد گفت: چطوري به

خندید با یک تکه چوب نازك جلو آمد و در حالیکه بلند می یک آدم وحشی
به باسن جنی وستالن زد. شمشیر جنی وستالن درخشید و تکه چوب 

ها با م شد و روي زمین افتاد. چند نفر از آدم وحشیچهار قسمت تقسیبه
  هاي جنگلی به تنۀ درختان زدند. تکه چوب

ي کنند که مبادا توهمه دارند گیاهان را تنبیه می پیرمرد گفت: بفرمائین!
 نظرتاندرختان بهگیاهان و این کردن ! هر وقت که تنبیه زنندذوق شما ب

  ر کتک نزنند. کافی است، بفرمائید که آنها را دیگ

   ..کردند.آشکارا داشتند اورسا را مسخره می جماعت این



 

ل جنگکرد که امشب را بهاورسا دیگر چیزي نگفت. تقریبا داشت آرزو می
هاي این جنگل منحوس را با بمبژنرال ترومین گذاشت نیامده بود و می

اش نابود کند. در میان افکاري بسیار سخت و آزاردهنده، اخمهایش نوترونی
  در هم فرو رفته بود. 

 سمتدیگري داد و بهها، مشعلی را که در دست داشت بهیکی از آدم وحشی
او آمد. مردي بود با قدي بلندتر از کامیال، بدنی ورزیده و آفتاب سوخته، 

اي تیره که چند جاي رنگ قهوهاي و ریشی بهاي جدي، چشمانی قهوههچهر
کامیال آن سفید شده بود. حدود چهل سال و اندي سن داشت. وقتی به

یک زن و مرد است  گفتگوي »امن«اي که معموالً فاصلۀ رسید، از فاصله
  در چشمهاي کامیال نگاه کرد. کمی جلوتر آمد و 

ا بتواند کرد تسمت باال نگاه میباید اندکی به ،ي اوکامیال، ایستاده در روبرو
عکس آسمان افتاده بود و  ،اي مردچشمهاي قهوه چشمهایش را ببیند. در

محابا دستش را روي درخشیدند. مرد بیهایش چند ستاره میدر مردمک
صورت کامیال گذاشت و پوست زمخت و سفت دستش را روي صورت او 

وهاي کامیال را لمس کرد، اخمهاي او را باز کرد کشید. سپس با انگشتش ابر
  کنی سخت نیست.و گفت: آنقدرها هم که فکر می

باستیان! خوابم میاد! این مهمونات امیال صداي جنی وستالن را شنید: ک
  همۀ شبمونو خراب کردن!



 

حال خودش رها کرد و به سمت جنی وستالن برگشت. مرد کامیال را به
ست و جنی وستالن مثل حیوانی که درختی را بغل روبروي او روي زانو نش

آلوده، شمشیرش را با گیرد او را بغل گرفت. مثل یک کودك خوابمی
  داد. گی در هوا تاب میحوصلهبی

ت، سمت درختان رفاستیان همانطور که جنی وستالن را بغل گرفته بود بهب
  ها به درون جنگل رفتند و ناپدید شدند. به همراه او همۀ آدم وحشی

پیرمرد مشعل را از دستش روي زمین انداخت. آتش مشعل روي خیسی 
زمین باران خورده، در میان گل و الي، خاموش شد، و خود او نیز در تاریکی 

  ناپدید شد. 

اورساي بیست و پنجم، با یونیفورم پاره شده، بدون سالح، در کنار روبوتی 
ده بود و که یک دست و چشم و گوش نداشت، در تاریکی جنگل ایستا

چیز به راستی کرد وقایع جهان هیچ ربطی به هم ندارند و همهاحساس می
  معنا است. بی

به خودش گفت: کامیال، بس کن! آنقدرها هم که فکر شانه باال انداخت و 
  کنی سخت نیست!می

دنبال خود روبوت را گرفته بود و آن را بهدیگر اي بعد، دست لحظه
، داشت. بعد از دقایقیدنبال کامیال قدم برمیهکشید. شارلوت کورمال بمی

  به رهگیر ایستاده در کنار رودخانه رسیدند. 



 

درون کابین هل داد و خودش نیز روي صندلی نشست. پوست شارلوت را به
انگشت اشارة شارلوت را در آورد و آنرا در درگاه الکترونیکی کنار پاي او فرو 

ت توانسهاي رهگیر میها و میکروفوننکرد. شارلوت که حاال از طریق دوربی
  ببیند و بشنود، پرسید: اورسا، چه اتفاقی افتاده؟ تو زخمی شدي؟ 

راستی بعد از اینهمه ماجرا، بدن ال اندکی فکر کرد: بهؤپاسخ این ساورسا به
ام. اما از درستی او حتی یک خراش هم برنداشته بود. گفت: نه زخمی نشده

  داشت. این پاسخش اطمینانی ن

جنی  اورسا براي یافتنبیست و پنج دلیل انتظار بیصد و هفتاد و پنج سال 
  آمد. معناترین قصۀ هستی مینظرش بیوستالن به

  رویم. کجا میشارلوت پرسید: به

سمت کارخانۀ اورسا ساعت را نگاه کرد. ساعت دو نیمه شب بود. گفت: به
  با سرعتی برو که حدود ساعت هفت صبح آنجا باشیم.  هیدروترون جنوبی، 

هاي تنهاي ساحلی، زده بر صخرههاي غمها، با صداي موجهیدروترون
دخانه پرواز کرد و به سمت کارخانه روشن شدند و رهگیر نسل نهم از کنار رو

  راهی شد. هیدروترون در انجامینا 

باقی مانده بود. اورسا گفت: روزانه هنوز پنج ساعت تا شروع ساعت کار 
شارلوت، سرعتمان را طوري تنظیم کن که دچار تنش گرانشی شدیدي 
نشویم. سپس سرش را روي پشتی صندلی رهگیر گذاشت و چشمهایش را 



 

بست. قبل از آنکه بخوابد، احساس کرد دلش دارد براي چیزي یا کسی تنگ 
رحال بررسی شود؟ بهدانست دلش براي چه کسی تنگ میشود. نمیمی

این موضوع که اورسا دلش براي چیزي تنگ بشود یا نه، در دستور وظایف 
عنوان فرماندة اورسامینوریس، همیشه مسائل مهمتري در دستور او نبود. به

  وظایف او بودند. 

شد، در آغاز یک اش تسلیم خواب میاي که بدن خستهدر همان لحظه
اي نزدیک و گرمابخش، چشمانی رؤیاي شبانه بر فراز آسمان، در فاصله

   ..درخشیدند.را دید که تصویر هفت ستاره در آن میمردي اي قهوه

انفجار در میان  ،در کشتی دزدان دریائی ، زندانی شدهدر خوابی آشفته
پارو زدن در یک قایق در میان احساس خفگی و سپس باروت توپخانه و 

رسید که در بیداري ممکن نبود. درکی از پیام ایلدون میبه ی طوفانی؛ئدریا
اره و کامیال پنداشته بود که ست» به جنگل شرق برو!«ایلدون به او گفته بود 

هاي نوترونی سبک و تهدید مرگ جنی بمب ژنرال ترومین،مسئلۀ نگران دل
 فهمید که ایلدون یک آدم نیست که نگران اینوستالن است. اما حاال می

  او مقصود دیگري دارد. چیزها باشد. قبیل 

زند، خود ایلدون یک ستاره است! هر چشمک کوچکی که در آسمان می
هر چشمک کوچک انفجار نیروي طوفانی از میلیونها انفجار نوترونی است. 

زدن، تمام قصۀ آدمیان را از صفحۀ تاریخ همتواند در یک چشم بهاو می
  ها نیست. ها و بازیچهبرافکند. او نگران این بمب



 

داند که جنی وستالن یک گیاه است و هر چند او می ایلدون ستاره است.
آنها نیست. هم نگران گیاهان او دلشود...وقت یکبار در جنگل سبز می

  شوند. میرند و دوباره در بهار سبز میمیمیشه ه

 فقطاو جنس او از آتش است. ذات او از آتش است. ایلدون ستاره است. 
که اگر خاموش شود،  . همان آتشیاستها آتشی جاودانه در سینهنگران 
که برپا است، هستی و مادامی ؛سنگ روي سنگ بند نیستدر جهان دیگر 

  دارد. را برپا نگاه می

در محوطۀ رهگیر بیدار شد، ساعت حدود هفت صبح بود و کامیال وقتی 
زمین نشسته بود. سطح وي هیدروترون جنوبی در انجامینا رفرود کارخانۀ 

که کوتاه آورد، به جز یک جمله نمییاد چیز بههیچ اش از خواب آشفته
  : ، در گوش او زمزمه کرده بودرنگايقهوهریش آشنا و با چشمان مردي 

حرف  هازبان آدمبه یاد داشته باش. ستارگان بهایلدون ستاره است. «
  »ها را بیاموز!زبان ستاره، یگانستاردوستی با اگر اهل زنند. نمی

   



 

  2317اکتبر  14 –قصۀ بیست و نهم 

  آخرین آواز ققنوس

 

جشن بزرگی برپا » پروژة ققنوس«هاي بتونی چهل روز بعد، در کنار ورودي
شده بود. هزاران نفر با شادي و پایکوبی، پایان پروژه ققنوس را جشن گرفته 
بودند. بشر دیگر مجبور نبود که بمیرد تا زنده بماند. حیات به معناي عام 

کنار یکدیگر به  آن، یعنی گیاهان، حیوانات و آدمیان با صلح و آرامش در
زندگی مشغول بودند و آب و غذا و اکسیژن براي همه، اندازة کافی وجود 

  داشت. 



 

ه نام اش بگروه موسیقی بسیار محبوبی در جشن ققنوس، جدیدترین ترانه
  کرد. اجرا می را» رین آواز ققنوسآخ«

 اورسا در دفتر کارش تنها نشسته بود و از صفحۀ مونیتور این جشن را تماشا
  شدت نگران حال او بود. ن بهکرد. چهل روز بود که دکتر شوپمی

. زدگل انداخته، بدنش تب کرده و ضربان قلبش تندتر میاورسا  صورت
دکترشوپن خون اورسا را بارها آزمایش کرده بود و هیچ بیماري خاصی در 

و جنوبی  اران اورسا در کارخانۀ هیدروترونیافت. همۀ همکبدن او نمی
  شدت نگران حال او بودند. ن جمهور بهپایگا

دکتر شوپن او را مورد آزمایش دقیق پرتوزائی قرار داده بود زیرا نگران بود 
کیلو از وزن بدنش را از دست داده  10که الغري او، اینکه در مدت چهل روز 

  است، به دلیل تابش اشیاء پرتوزا در آن شب جنگل بوده باشد. 

***  

اخته ندر برابر این بیماري ناش با سماجت و پشتکاراورساي بیست و پنجم 
کرد در برابر داد و سعی میطور منظم انجام میکرد. کارش را بهمقاومت می

 و ناتوانی به دلیل ناشناخته بودن بیماري دیگران ضعف نشان ندهد. اما
ا آیک«او وظیفه داده بود که ، اورسا مینوریس بهآنپزشکان در تشخیص 

ژاپنی، کارگر کارخانۀ وسایل خانگی به شماره پرسنلی تولیدي » یاماآري
  . دهدآموزش عنوان اورساي بیست و ششم انتخاب شده بود، را که به 76331



 

اش را صادقانه با پزشکان اروساي بیست و پنجم مشکل بیماري
انست چرا بدنش پس از آنشب داو نمیاورسامینوریس در میان گذاشته بود. 

 اش برهم ریخته...دهد و تمام ساختار زیستیالعمل نشان میاینگونه عکس
قادر نبود آموزش و تعلیمات فیزیکی و جسمی یک دیگر به دلیل بیماري، او 

  قرار دهد. » یاماآیکا آري«اورسا را در اختیار 

هرتز و ضربان  6دیگر قادر نبود ضربان مغزش را به او مشکل این بود که 
دلیلی ناشناخته، این دقیقه کاهش دهد. کامیال بهدر بار  40قلبش را به 

  80 کلی از دست داده بود. قلبش با ضربانهاي جسمی اورسا را بهتوانائی
پ پم«زد و نفسش را بریده بود. کنترل این طور منظم میبار در دقیقه به

  کلی از دست او خارج شده بود. به» فیزیکی خون

کرد با قلبش رفتاري فیزیکی داشته باشد و تعداد ضربان هر موقع سعی می
کرد، صورتش اش سوزش و مقاومتی شدیدي میآن را کنترل کند، سینه

گفت ماند. هر وقت به قلبش میینتیجه ماش بیشد و تمام سعیداغ می
 تربیتی یک دختركتر بیاورد، قلبش با پرروئی و بیضربانش را پائین

  گفت: دست، به او میسبزپوش شمشیر به

تو چه مربوط کنی ضربان مرا پائین بیاوري! این بهخود! تو غلط میبی
  است؟! 

ر توانست صداي شرشر آب را در گوشش بشنود. و دیگاو دیگر نمی
  صحبت کند. » ایلدون«توانست با نمی



 

***  

روز چهلم، در دفتر کارش روبروي آئینه ایستاد. به خودش نهیب زد که دست 
از این حماقت بردارد. در چشمان خودش نگاه کرد و تمام وظایفش را 

عنوان یک اورسا به خودش یادآوري کرد. اینکه باید الگوي رفتاري و به
بارها  ،باشد. اینکه باید به تنهائیپی.دي انان زندگی براي یک نسل از جو

ه ندارد. اینک اشو مشکالتی را بر دوش بکشد که هیچکس دیگر توانائی
  احساسات و قلبش باید فقط تحت کنترل خودش باشد و نه دیگري.

، وتربیت ا، قلب نافرمان و بیاش در آئینههاي اورسا مآبانهدر اوج سخنرانی
   گفت: توي ذوقش زد ورد، را قطع ک یشحرفها

خونی؟ به مانترا میداري واسه خودت مسخره! چی داري آواز میخونی؟ 
 دنبال خودت باش؟ فقط مال خودت باش؟!

  



 

  2317اکتبر  14 –ام قصۀ سی

  طلوع اشتراك حیات

 

ده ، در جازمین سعد نهري، اورساي بیست و پنجم یالچند دقیقه بعد، کام
کرد، کارهاي محوطه فرود رهگیر متصل میکوتاهی که برج ایلدون را به

سالمت یگر داو ساخت که داد که پزشکان را مطمئن میانجام میغریبی 
  از دست داده است.کامالً اش را روحی و جسمی



 

کامیال داشت همۀ چیزهائی را که از بدنش آویزان بودند، مانند اشیاء داغی 
اش را که هفت خ نظامیانداخت. کاله سرسوزانند، دور میکه بدنش را می

هاي ستارة طالئی روي آن بود از سرش برداشت و روي زمین انداخت. کیف
کرد سرعت باز میکوچک نظامی را که روي یونیفورمش بسته شده بودند، به

  انداخت. و روي زمین می

پاي چپش را باز کرد و آنرا در  کت یونفورمش را از تنش در آورد. بند پوتین
رفی پرت کرد. بند پوتین پاي راستش گره کور خورده بود. با تقال طآورد و به

کرد آنرا از پایش دربیاورد. چاقوئی از یکی از و نفس نفس زدن سعی می
  هاي کوچک در آورد و بند آنرا پاره کرد. کیف

رد. کچاقو پوست پایش را برید و روي پایش خون آمد. کامیال دردي حس نمی
درآورد و روي زمین انداخت. کمربند و اسلحه  پوتین پاي راستش را هم

هاي آن، اش را باز کرد. اسلحه کمري را در دست گرفت و همۀ گلولهکمري
هفت گلوله، را روي سطح زمین محوطه شلیک کرد و سپس اسلحه خالی 

  طرفی پرت کرد. را به

پاي برهنه در رهگیر نشست و الغر و  یبدنبا نظامی، سپس بدون یونیفورم 
  هایت را روشن کن!شارلوت گفت: هیدرو-تی به

دست و چشمها و  را به خوبی تعمیر کرده بودند وشارلوت که او -تی
  گوشهایش دوباره سر جاي خودش بود، موتورها را روشن کرد. 



 

کامیال سکان را در دست گرفت و رهگیر با صدائی آرام و سرعتی مطمئن 
امیال دیگر نیازي نداشت سمت شرق حرکت کرد. کسوي باال و سپس بهبه

  یابی به آسمان نگاه کند. ها براي جهتمثل کشتیبان

 انزمین و آسماو عکس نگاه کند.  »باال«الزم نبود براي دیدن ستارگان به 
ن یبدچنین چشمهائی سازي شبیه هاي چشم خودش داشت.را در مردمک

مردمک  اید همۀ قصۀ هستی را در یک دایرةببشر بود که  یمعن
ئل فنی و امس از حوزة، دیگر چنین کاريو بازسازي کند  يچندمیلیمتر
 ربانضآنگاه که ، را چند میلیمتري. این دایرة شفاف خارج استتکنولوژیک 

  سازي کرد.شبیهتوان نمیهرگز  همۀ هستی را در خود دارد،

وت شارل-سکان را رها کرد و آنرا به تیسپس مسیر را تعیین کرد و کامیال 
ر د، رهگیر را ايبا چشمهاي شیشهفقط و  زدحرفی نمیشارلوت -تیسپرد. 
  کرد. هدایت میبه سمت شرق سکوت 

 او حاال سپرد.ذهنش میجاناتان سالیتود در سکوت، همۀ این تصاویر را به
دانست که چرا تغییر فورماسیون اجتماعی دوباره محتمل است و چرا می

  ست.جنی وستالن دوباره در جنگل روئیده ا

 گفتنبراي  انزبان آدمیبه حرفییچ هساکت شده بود. ستاره هم ایلدون 
 آوررنج پس از چهل روز آموزشکامیال، نیازي هم به حرف زدن نبود. نداشت. 

  ت. دانسمی یخوبنیز بهزبان ستارگان را دیگر اکنون  ؛سخت و سهمگینو 



 

اي شهر افسانهابرراي آخرین بار به پایگان جمهور، از ارتفاع دو هزار پائی ب
االختري ارنستو رومبانی نگاه فرودگاه بینشکل عظمت هاللیانجامینا و 

ن دچار آو شگرفی که قلبش به ، آتشیندر برابر بیماري هولناكولی  کرد...
ر شه، هاي بتونی نیویورك، باغهاي معلق بابل، برجشده بود؛ اهرام مصر

 فلک کشیدة اورسامینوریسو نمودار شگفت و سربه پایتخت زمین انجامینا
مانستند که کودکان با سطل اي میهاي ماسهتله؛ همه بهدر دل صحرا

  سازند. هاي ساحل میپالستیکی در میان ماسه

***  

اورسا رهگیر اورساي بیست و پنجم در محوطۀ باز کنار رودخانه فرود آمد. 
هایش را پایگان جمهور بازگردد و دیدهدستور داد که بهشارلوت -به تی

دیده بود، » هاي وحشیآدم«گزارش کند. آنچه که اورسا از جنی وستالن و 
رساند که اورسامینوریس دیگر هرگز قادر به پیداکردنش در او را به یقین می

میان جنگل شرق نخواهد بود و سفري که اینچنین آغاز کرده، سفري 
جز مرگ در شاید در میان مخاطرات این جنگل چیزي به ست.طرفه ایک

  انتظار او نبود. 

پرواز درآمد و در افق از دیده رهگیر بهشارلوت دستور را اطاعت کرد و -تی
سوي درختان جنگل راه افتاد، اما قبل از پنهان شد. کامیال با پاي برهنه به

مت سکه به يیزدرختان برسد، دختر جنگلی با شمشیر نوك تاینکه به
  گرفته بود، در برابر پدیدار شد. نشانه صورت او 



 

  شد.  خواورسا چشمهایش را بست و آمادة حملۀ این حیوان وحشی و درنده

دور او چرخی زد. مانند حیوانی سوي اورسا آمد و بهجنی وستالن به
بوید، در جستجوي نشان و اثري از شکارچی که طعمۀ خود را می

کرد. سپس کشید و به سر و وضع او نگاه میاو را بو می ، بدن»ودیوجت«
هاي شلوار یونیفورم او را چهسرعت دور پاي اورسا کشید و پاشمشیرش را به

  اورسا گفت: بنشین زمین. الي زانو برید. بهاز با

هاي بریده شدة شلوار او را جنی وستالن پاچه. کامیال روي زمین نشست
را تا کرد و با ها کوتاه پایش کرده بود. پارچه حاال انگار شلواردرآورد، 

بعد با صداي کودکانه و پاهاي اورسا بست.  کفنازك جنگلی بههاي طناب
رهنه گر پابهاي تیزه. ااو گفت: کامیال، کف جنگل پر تیغ و شاخهمهربان به

وشگل خوقتی رسیدیم باید یک جفت صندل چوبی پاهات زخم میشن. بیائی 
  کنم!برات درست 

ر هائی را که دسوي درختان راه افتادند. جنی وستالن با شمشیرش شاخهبه
نوردي به جائی رسیدند که با زد. بعد از مدتی جنگلراه بودند، کنار می

هاي در هم رفتۀ پیچک جنگلی پوشیده شده بود. جنی وستالن در شاخه
اي نسبتاً طهها راهی براي عبور باز کرد و در پس آنها، در محومیان پیچک

باز در میان درختان، یک کلبۀ چوبی کهنه پدیدار شد. جلوي در کلبه، 
  کرد. باستیان ایستاده بود و با لبخندي به ایندو نگاه می



 

صورت کامیال از دیدن باستیان گل انداخت. با هم به درون کلبه رفتند. کلبۀ 
ودك در کنار چوبی خاك گرفته بود. روي دیوار تصویري از یک زن و مرد و ک

رودخانه آویزان شده بود. روي تاقچه یک اسب چوبی و در کنار آن یک 
شد. اورسا شمشیر شمشیر چوبی که روي آن را غبار پوشانده بود، دیده می

شکل چوبی را در دست گرفت و دید که روي دستۀ آن هفت ستاره به
ه ادور و اطراف کلبه را مکتشفانه نگاورسامینوریس نقش بسته است. 

انداخت. از قفسۀ کتابخانه یک جزوة خاك گرفته برداشت و غبار روي آن را 
اي هقصه«فوت کرد و آنرا باز کرد. در صفحۀ اول با خط درشتی نوشته بود 

اي جملهچند سطر از قصۀ اول را خواند تا به »...صالحه و الیاس دریادل
که بود همان عبارتی جمله دقیقاً رسید که نفسش را ناگهان بند آورد. 

برج ایلدون اضطراري اورساها براي کنترل  يکلیدعبارت ترین سريفوق
  شد: محسوب می

   »گذارم...اورسامینوریس... این نام را بر روي رؤیاهایم می«... 

ر دست دتوانستند هر لحظه کنترل کامل برج ایلدون را این افراد ناشناس می
  خطر بیاندازند. بگیرند و امنیت تمام جمهوري زمین را به

با چشمانی نگران و وحشت زده کامله سعد نهري، اورساي بیست و پنجم، 
کرد. پرسید: اینجا کجاست؟ شما کی میجنی وستالن و باستیان نگاه به

  فوراً خودتان را معرفی کنید! هستید؟!



 

سوي عکس بهباستیان و جنی وستالن بلند خندیدند. باستیان با انگشتش 
  روي دیوار اشاره کرد. 

سوي عکس رفت و با دقت آنرا نگاه کرد. مرد و زنی دستان یک کامیال به
زدند. پسربچۀ چهار ساله را گرفته بودند و در کنار رودخانه لبخند می

شباهتی باورنکردنی چهرة زن پسربچه شمشیري چوبی در دست داشت. 
ا باستیان بچهرة خودش داشت. ناخواسته به صورت خودش دست کشید. به

 و، تتوانیمی کنیم. اما اگرخودمان را معرفی می شما به موقعگفت: شادي 
  خودت را معرفی کن!

کامیال با جدیت گفت: من کامله سعد نهري، اورساي بیست و پنجم زمین 
   هستم.

  خندید و سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: نه!جنی وستالن بلند 

 استهاي هزار و یکشب پدري زادة تخیالت قصه ،دانست که نامشاو نمی
مادري و در میان همهمۀ انقالب خواست دخترش را در اندوه بیکه می

هاي ماجرائی ناخدا الیاس بن سعد نهري، اوکراین با داستان 2071آگوست 
با دزدان دریاي سرخ، » الیاس دریادل«الحه و جنگهاي عشق آتشین او به ص

جاناتان را هیچکس، حتی  او نام حقیقی ...آسودگی خواب آشنا کندبه
  .دانستنمی سالیتود

اد. ي در زیر عکس افتنوشتۀ ریزعکس نگاه کرد و چشمش بهکامیال دوباره به
  »رکسارینا، وادیم و پرکاد«زیر عکس نوشته شده بود:  خط زیبائیبا دست



 

خاطر بیاورد. چند بهدر میان تاریخ ها را چند لحظه طول کشید تا این نام
قدم عقب رفت. بدون آنکه خود متوجه باشد و در حرکتی خودکار، پاهایش 

الم سوي عکس سو به ، نفس عمیقی کشیدهم چسباندعالمت خبردار بهرا به
  نظامی داد. 

رفت و در آن را باز کرد. درون  يهاي سریع به سمت کمد دیواربعد با گام
 چهارسو و چکش یافت» گوشتیپیش«یک کمد یک جعبۀ ابزار بود که در آن 

 هاي جنگی، یکسیم، نقشهشد. در طبقات دیگر کمد یک دستگاه بیمی
ر داشت. اورسا از شدت هیجان نفس نما و یک اسلحۀ کمري قدیمی قراقطب
شناسان اورسامینوریس بیش از صد سال براي یافتن این تاریخد. زمینفس 

گزارش داده بودند که  اً اسلحۀ کمري جستجو کرده بودند، تا اینکه رسم
او اسلحۀ کمري فرمانده دراگومیروف در طوفان حوادث از دست رفته است. 

دانست که براي موزة تاریخ اورسامینوریس در برج کوکب شمالی، این می
  توان گذاشت.بر آن قیمت نمیهرگز اسلحۀ کمري، مانند جواهري است که 

زیر اسلحه، دفترچۀ آلبومی بود. کامیال آنرا برداشت و غبار روي آلبوم را 
 ریخ از دست رفتۀها را یکی یکی نگاه کرد. همۀ تازدود و آنرا باز کرد و عکس

 یک وجب«ها بیش از ، هر یک از این عکساورسامینوریس در این آلبوم بود
  ارزش داشتند و با ثروت هیچ انسانی قابل خریداري نبودند:» خاك زمین

عکسی از رخساره و بتی خوشگله در حالیکه بئاتریسکا دست پرکاد را گرفته 
اش را بازيه، تانک اسبابیف سه ساله در بغل رخساربود و آنتون دیمیتري

عکس هشت نفر در هستۀ کارگري که دست روي شانۀ  ؛در دست داشت



 

اید بیکدیگر گذاشته بودند، در همان روزي که تصمیم گرفتند هستۀ کارگري 
تقسیم شود؛ عکس کاترینا دراگومیرووا (صالحه) و فلورانس کاردناس در سن 

 دستهاي یکدیگر را گرفته وهفده سالگی در دانشگاه بروکسل که  -شانزده 
پرچم سفید اورسامینوریس با هفت ستارة سرخ را باالي سرشان گرفته بودند؛ 

در انجامینا، در حالیکه دستش را در کنار رودخانۀ چاري کاترینا از عکسی 
 که باگذاشته بود رنگ شب شبح بزرگوار با پوستی بهروي شانۀ یک 

صالحه و «و زیر آن نوشته شده بود  خندیددندانهاي سفید و مرتبش می
ه هنوز کدر سن بیست سالگی، وقتی» لناي آهنی«؛ عکس »رومبانی ارنستو

راست طبیعی خود یک کتاب را در دست گرفته  نبود و با دست »آهنی«
عکس رخساره و پرکاد چهارساله در حالیکه دستان خود را تا آرنج سفید بود؛ 

  کردند کیک کشمش درست کنند...می التقو آردي کرده بودند و داشتند 

خواست قطرات اشکی را که از چشمانش توانست و نمیکامیال دیگر نمی
ا صدائی بجنی وستالن و باستیان گرداند و رویش را بهجاري بودند پاك کند، 

فرمانده جنگلی کلبۀ واقعاً اینجا آیا : پرسید ، ناباورانهلرزیدکه می
   دراگومیروف است؟!

، که صدائی جز خرد هستی نبود آنگاه با صدائی آرام و مهربانجنی وستالن 
نجا ای ،گفت: نهکند؛ دعوت می پویشی در حقیقت جهانکه هستی خرد را به

  دیگر خانۀ فرمانده دراگومیروف نیست. 

  اورسا پرسید: آیا این تصویر رخساره است؟ چرا اینقدر شبیه من است؟



 

» امن«اي که معموالً فاصلۀ از فاصلهسوي کامیال گام برداشت و باستیان به
 گفتگوي یک زن و مرد است کمی جلوتر آمد و در چشمهاي کامیال نگاه کرد. 

اي . چشمهاي قهوهکردمی سمت باال نگاهدر روبروي او، باید اندکی بهکامیال 
شنید و را می کامیال صداي تپش قلب خودش .نددرخشیدمی باستیان

هایش گل ، سرخ شده و گونهويفاصلۀ نزدیک با این  در گرماي شصورت
سوي موهاي کامیال دراز کرد را به محابا دستشبیباستیان . ندانداخته بود

 را نوازشاو موهاي  ،زندروي زمین دست می ترین گوهربهاگرانو گویا دارد به
 نه. :و تحکم حقیقت، حرف جنی وستالن را تکرار کرد شآراما . سپس بکرد

   ..فرمانده دراگومیروف نیست.رکسارینا، وادیم و اینجا دیگر خانۀ 

 روشنیانعکاس در د. دنزبزرگی موج می هايدر چشمان کامیال هنوز پرسش
 درگیر از شهود، اي نفسونۀ بارقهگدر ضربان موج ؛چشمهاي باستیان

کرد که در آن آینده، تاریخ هنوز اتفاق میجهان نگاه بهاز تخیل  جایگاهی
کرد که حقیقت هرگز تلخ نیست. حقیقت درك می نیافتادة گذشته است...

شیرینی و زیبائی آواز پرندگان بهاري است. تمام خرد هستی و همواره به
ر داش، در ذرات وجود کامیال به تالطم حقیقت آن، با تمام قدرت و زیبائی

  ود.آمده ب

  اینجا خانۀ توست! ،اودراگومیرو باستیان گفت: کامیال استانوویچ
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